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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχυδροµική διεύθυνση Λεωφόρος Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου 
∆ιάκου 1 

Πόλη Άγιος Στέφανος 

Ταχυδροµικός Κωδικός 14565 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL305 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  

Τηλέφωνο 2132030600 

Φαξ 2132030630 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  dimsxeseis@dionysos.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες 1.Για τους όρους της διακήρυξης: 

Χαράλαµπος Μυλωνάς (Τµήµα Προµηθειών ) 

Τηλ.: 213-2030623 

Fax: 213-2030630 

e-mail: milonas@dionysos.gr 

 

2. Για τη Μελέτη : 

Ελισάβετ Μακαριώτη Μακαριάδη  (∆/νση 
Περιβάλλοντος)  

Τηλ.: 210-8004830 (εσωτ. 115) 

Fax: 213-20330630 

e-mail: makariadi@dionysos.gr   

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.dionysos.gr 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

www.dionysos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού αποτελεί “µη 
κεντρική αναθέτουµε αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 
4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση υποτοµέας ΟΤΑ 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δηµόσιων υπηρεσιών.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.dionysos.gr    
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δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 
γενικώς διαθέσιµα. Η απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

2. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

3. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα 
IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του  Π∆ 60/2007, και σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα 
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
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Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου, ίδιοι πόροι, σχετική 
η αριθµ. 77/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αναγκαιότητας της προµήθειας της 
υπηρεσίας. Η δαπάνη για τη σύναψη της σύµβασης βαρύνει την µε Κ.Α.: 20.7131.0005, µε 
τίτλο «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων», σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στο προϋπολογισµό 
του οικονοµικού έτους 2018 του Φορέα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι H παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια: 

• µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 660 λίτρων και 1.100 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι και ποδοµοχλό,  

• πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 120 λίτρων,  
• πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 
• πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 360 λίτρων, 
• πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε ποδοµοχλό, 
• συστήµατα υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριµµάτων, και 
• ανταλλακτικά εξαρτήµατα κάδων (π.χ. καπάκια, τροχούς, ποδοµοχλούς κ.λ.π.) 

προκειµένου να αντικατασταθούν αντίστοιχα φθαρµένα εξαρτήµατα κάδων από τα 
συνεργεία του ∆ήµου. 

 

Ο ανωτέρω εξοπλισµός θα τοποθετηθεί στις οδούς και στους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες, όπως αυτές κάθε φορά προκύπτουν, µε σκοπό τη µηχανική αποκοµιδή 
των οικιακών και βιοµηχανικών στερεών απορριµµάτων καθώς και για να αναπτυχθεί στο ∆ήµο 
ένα πρόγραµµα εναλλακτικού συστήµατος συλλογής απορριµµάτων (υπόγειοι κάδοι), το οποίο 
θα προωθεί εκτός από την υγιεινή απόρριψή τους και την αισθητική αναβάθµιση των σηµείων 
απόρριψης. 

 

1.3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά των Μεταλλικών και Πλαστικών Κάδων Απορριµµάτων 

Οι προς προµήθεια µεταλλικοί και πλαστικοί κυλιόµενοι κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει: 

• Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, µεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για 
ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών και βιοµηχανικών απορριµµάτων. 

• Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής και να 
ανταποκρίνονται προς τις νέες ισχύουσες Ευρωπαϊκές Νόρµες (ΕΝ 840). 

• Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να 
δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκκα και ογκώδη απορρίµµατα. 

• Οι κάδοι χωρητικότητας 660 και 1.100 λίτρων να φέρουν τέσσερις (4) τροχούς (ένα σε 
κάθε γωνία του κάδου) καθώς και δύο συστήµατα ανάρτησης για την ανύψωση και 
ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς 
απορριµµατοφόρων οχηµάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα µε πείρους 
ανάρτησης και τύπου κτένας.   

• Οι (πλαστικοί) κάδοι χωρητικότητας 120, 240 και 360 λίτρων να φέρουν δύο (2) τροχούς 
Φ300mm και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα σύγχρονα συστήµατα µηχανικής 
ανύψωσης κάδων.    

• Να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.  

• Οι προµηθευτές πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν πιστοποιητικά CE, ISO κλπ για 
τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσφέρουν.   

 

1.3.2 – Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταλλικών Κάδων Απορριµµάτων 1.100  & 660 Λίτρων 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους 1,5 χιλιοστών µε 
πρόσθετη θερµή επιψευδαργύρωση κατά DIN ή ΕΝ, µετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωµάτωση 
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όλων των µεταλλικών µερών, σε πλήρες µπάνιο εγγυηµένης καθαρότητας σε ακατέργαστο 
ψευδάργυρο, πάχους 60 – 80 µικρά. 

 

• Κυρίως Σώµα (Κορµός) 

α. Το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν 
ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την 
ανατροπή τους από το µηχανισµό ανύψωσης. 

β. Οι συγκολλήσεις στα επιµέρους µεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώµατος των κάδων, θα πρέπει 
να είναι συνεχούς ραφής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους.  

γ. Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος, θα τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο 
περιφερειακά πλαίσιο σχήµατος "Π", µε πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη για την αποφυγή, εισόδου 
νερών της βροχής εντός των κάδων και τη διαφυγή δυσάρεστων οσµών. 

δ. Ο κύριος κορµός των κάδων πρέπει να διαµορφώνεται µε κατάλληλες, βαθιές πρεσσαριστές 
νευρώσεις και να φέρει εξωτερικά, πρόσθετες γονατίδες στα σηµεία στρέψεως και µεταλλικές 
ενισχύσεις, στα σηµεία ανάρτησης, για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραµορφώσεων 
κατά τη χρήση τους. 

ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά 
τοιχώµατα, ισχυρούς µεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου διαµέτρου � 40 
� 2 χιλιοστών, πάχους 4 χιλιοστών και µήκους 50 χιλιοστών, πρόσθετες ειδικές χειρολαβές 
ανάρτησης, καθώς και ειδική µπάρα ανάρτησης τύπου κτένας, µε διπλό εσωτερικό τοίχωµα, για 
στιβαρότητα και ασφάλεια, κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
διεθνή στάνταρντ (ΕΝ, DIN). 

στ. Στη µια πλευρά του πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης µε 
σωλήνα διαµέτρου � 60 χιλιοστών, που θα κλείνει στεγανά µε πώµα. 

ζ. Θα πρέπει επίσης, για την εύκολη µετακίνησή τους, στο κυρίως σώµα των κάδων, να υπάρχουν 
τέσσερεις (4) έως έξι (6) εργονοµικά κατανεµηµένες χαλύβδινες, συγκολληµένες πριν την 
επιψευδαργύρωση του κάδου, στιβαρής κατασκευής, εύχρηστες χειρολαβές. 

 

• Καπάκι (Σκέπαστρο)  

α. Πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και 
θα ανοίγει προς τα επάνω, µε τη βοήθεια 2 χειρολαβών. 

β. Πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο είτε διπλού τοιχώµατος, 
πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα, είτε καλουπωτό µονοµπλόκ, πάχους τουλάχιστον 
5 χιλιοστών. 

γ. Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα, να έχει ελαστική 
παραµόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη 
ακτινοβολία. 

δ. Πρέπει να συνδέεται στο κυρίως σώµα µε κατάλληλους, στιβαρής κατασκευής µεντεσέδες, που 
εδράζονται στην επάνω, πίσω πλευρά των κάδων. 

ε. Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό 
παραµείνει τελείως ανοικτό. 

στ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του 
καπακιού, να επιτυγχάνεται αυτόµατα, µε το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος 
πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.  

ζ. Το χρώµα του καπακιού πρέπει να είναι σε απόχρωση RAL πράσινο.  

η. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, 
προτού αυτή επεξεργαστεί. 
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θ. Επίσης οι κάδοι πρέπει να φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής ποδοµοχλό για το 
άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την παρεµβολή χεριών. 

 

• Τροχοί - Ανάρτηση 

Οι τροχοί των κάδων πρέπει: 

α. Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα και µε 
συµπαγές ελαστικό περίβληµα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου 200 χιλιοστών, και 
αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 

β. Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και 
στον κάθετο άξονά τους κατά 360�, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η 
µετατόπισή τους εύκολη. 

γ. Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η 
ενσωµάτωση του καθενός να επιτυγχάνεται µε 4 βίδες και αντίστοιχα παξιµάδια ασφάλειας. 

δ. Οι κονσόλες ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλα νευρωµένες από χαλυβδοέλασµα 
πάχους 4 χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και 
τις µηχανικές καταπονήσεις. 

ε. Να φέρουν πέδηση που θα περιλαµβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο εµπρόσθιους 
τροχούς για την ακινητοποίησή τους. 

 

• ∆ιαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη 

α. Οι διαστάσεις συσχετιζόµενες µε την εκάστοτε χωρητικότητα πρέπει να ακολουθούν τα πλέον 
πρόσφατα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

β. Tο βάρος του κενού κάδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 κιλά. 

γ. To ωφέλιµο φορτίο των κάδων δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 250 κιλά.  

 

• Λοιπά Στοιχεία 

α. Οι κάδοι να φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήµατα σύµφωνα µε Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να 
είναι ορατοί και την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. 

β. Οι κάδοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO, 
πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. µε τα αναλυτικά 
τεστ ελέγχου και δοκιµών κατά ΕΝ καθώς και σήµα ασφάλειας CE. 

γ. Στους κάδους πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

- Μήνυµα επιλογής του ∆ήµου 

- Εργοστάσιο κατασκευής. 

- Έτος κατασκευής. 

- Νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 

δ. Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόµενους κάδους, θα 
εκτιµηθεί ιδιαιτέρως και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία των  
προαναφερόµενων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, 
σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασµένα κατά EN, DΙΝ κ.λ.π. 
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1.3.3 Τεχνικές Προδιαγραφές Πλαστικών Κάδων Απορριµµάτων 120, 240, 360 Λίτρων 

 

• Περιγραφή του κάδου  

Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα 
STANDARDS ΕΝ 840 -1, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά 
απορρίµµατα καθώς και αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. 

Η χωρητικότητα των κάδων θα έχει µέγιστη απόκλιση +5% αντίστοιχα αποδεικνυόµενη από την 
αναλυτική έκθεση ελέγχου που συνοδεύει το προϊόν και θα πρέπει να κατατεθεί µε την 
προσφορά  

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εµπορικών 
και βιοµηχανικών απορριµµάτων. 

Στην µπροστινή πλευρά του θα πρέπει να φέρει ειδικά ενισχυµένο χείλος ούτως ώστε να είναι 
δυνατή η ανύψωσή του µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. 

Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης 
ποιότητας που έχει εµπλουτισθεί µε ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσµατικά από 
απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές (µεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας και χηµικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασµένος 
από υψηλής αντοχής  γαλβανισµένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που 
εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη µετακίνηση. 

Το κυρίως σώµα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε χύτευση µονοµπλόκ σε 
τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 

To καπάκι πρέπει να προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως σώµα µε δύο ειδικούς συνδέσµους και 
να έχει δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγµα του για 
την τοποθέτηση των απορριµµάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα 
επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρµόζει ακριβώς στο κυρίως σώµα για να αποφεύγονται η 
διαφυγή οσµών και η είσοδος εντόµων και νερού στον κάδο. 

Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σε χύτευση µονοµπλόκ και µε ειδικό 
σχεδιασµό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να µην υπόκεινται σε παραµορφώσεις. Ο 
σχεδιασµός του (σχήµα, στρογγυλεµένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να 
εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόµη και όταν δεν χρησιµοποιούνται 
πλαστικές σακούλες. Η  χειρολαβή µεταφοράς πρέπει να είναι εργονοµική για να επιτρέπει την 
άνετη και εύκολη µεταφορά. Το χείλος προσαρµογής σε ανυψωτικό µηχανισµό πρέπει να είναι 
µε  ειδική ενίσχυση για µεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση 
στους τυποποιηµένους µηχανισµούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 

Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη µετακίνηση ακόµη και σε 
επικλινή εδάφη ή σκάλες. Για τον λόγο αυτό οι τροχοί τους θα πρέπει να έχουν διάµετρο 
300 mm. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει µόνο µε χρήση ειδικών εργαλείων. 

Στην οπίσθια πλευρά του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική 
οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, 
για την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται µε 
ειδικό καπάκι  και ειδική τσιµούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

• Τρόπος Χειρισµού 

Ο χειρισµός του κάδου πρέπει να είναι απλός. Με απλό σήκωµα του καπακιού (πρέπει να 
υπάρχουν δύο χειρολαβές) το καπάκι να ανοίγει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριµµάτων, 
ενώ στην συνέχεια να κλείνει εφαρµόζοντας πολύ καλά στο κυρίως σώµα. 

Οι κάδοι θα πρέπει να διαθέτουν ποδοµοχλό ανοίγµατος καπακιού  

Τo άδειασµα του κάδου πρέπει να γίνεται µε απλή προσαρµογή του χείλους στην "χτένα" και 
ανύψωση. Το καπάκι πρέπει να ανοίγει αυτόµατα κατά την ανατροπή έτσι ώστε τα απορρίµµατα 
να αδειάζονται στο απορριµµατοφόρο. 
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Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους 
και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική 
και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό 
του πλυντηρίου κάδων. 

 

• Πρόσθετα Χαρακτηριστικά 

Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. για 
να είναι ορατός την νύχτα. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας και µήνυµα επιλογής του ∆ήµου, 
καθώς και το έτος προµήθειας µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση 
στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου.  

Οι κάδοι θα είναι χρώµατος επιλογής του ∆ήµου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά 
την χύτευση. 

Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα στο σώµα ή στο καπάκι τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Τον αριθµό αυτού του ευρωπαϊκού προτύπου (EN 840) · 

• Την ονοµαστική χωρητικότητα 

• Μήνα και έτος παραγωγής 

• Τον προµηθευτή 

• Tο όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή 

• Συνολική επιτρεπόµενη µάζα, σε χιλιόγραµµα 

• Σήµανση CE 
Σήµανση ελεγµένου προϊόντος σύµφωνα µε τα πιστοποιητικά που διαθέτει (ενδεικτικά GS, RAL, 
NF κ.τ.λ. ) 

 

1.3.4  Τεχνικές Προδιαγραφές Πλαστικών Κάδων Απορριµµάτων 1.100 Λίτρων 

 

• Γενικά 

Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα 
STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά 
απορρίµµατα καθώς και αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. 

Η χωρητικότητα των κάδων θα έχει µέγιστη απόκλιση +5% αντίστοιχα αποδεικνυόµενη από την 
αναλυτική έκθεση ελέγχου που συνοδεύει το προϊόν και θα πρέπει να κατατεθεί µε την 
προσφορά  

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εµπορικών 
και βιοµηχανικών απορριµµάτων. 

Οι κάδοι πρέπει να διαθέτουν διατάξεις πχ πάνω στις πλευρικές επιφάνειές τους και περίπου στο 
κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες, που χρησιµεύουν για 
την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου 
(βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του 
και µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. 

 

• Ειδικά 

Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι  µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα,  
καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή µονοµπλόκ τµήµατα. 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς 
σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 
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Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, 
κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ' όλα τα σηµεία του κάδου. 

Το βάρος του κάδου, θα αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά που διαθέτει,  

Το πάχος του σώµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χιλιοστά .  

 

• Κυρίως Σώµα (Κορµός) 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωσή του από τα υλικά, µε 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό.    

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το 
κυρίως σώµα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά 
ενισχυµένο ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του.  

Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις 
τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 

Θα φέρει µονοµπλόκ τις απαραίτητες χειρολαβές, τουλάχιστον 4, κατάλληλης διατοµής και 
ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 

Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και 
το κλείσιµο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει 
κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους  ισχυρούς µεντεσέδες 
µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων 
των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, 
πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 

Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι µονοµπλόκ µε το κυρίως σώµα και πλάτους κατ’ ελάχιστον 14cm ο 
κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και 
να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 

 

• Τροχοί 

Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό  αρίστης 
κατασκευής και ποιότητας διαµέτρου Φ200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί 
κατακόρυφο άξονα κατά 360ο, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα 
χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου τριβέως και 
συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και διαµορφωµένης ικανής 
να δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ειδικά στο σηµείο 
στήριξης των τροχών στον πυθµένα θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα. 

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα στους 
δυο τροχούς που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι. 

 

• Οπή Καθαρισµού 

Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του, υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που 
θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ, αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, για την 
εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται µε ειδικό 
καπάκι  και ειδική τσιµούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

• Καπάκι Κάδου 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο, κατασκευασµένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο είτε διπλού 
τοιχώµατος, πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα, είτε καλουπωτό µονοµπλόκ, πάχους 
τουλάχιστον 5 χιλιοστών, και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση 
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των υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και 
χτυπήµατα. 

Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να 
συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων µεντεσέδων που θα 
περιλαµβάνουν κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, 
αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, 
παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α.  

Στο καπάκι θα πρέπει να υπάρχει ανάγλυφα σήµανση CE καθώς και το έτος παραγωγής.  

Επίσης, οι πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 1100lt θα διαθέτουν ενσωµατωµένα δύο µικρά 
καπάκια κατασκευασµένα επίσης από πολυαιθυλένιο µε χωριστό σύστηµα εύκολου ανοίγµατος 
και σταθεροποίησης σε κλειστή θέση, ώστε να µπορεί να γίνει απόρριψη µικρών αντικειµένων 
και σάκων απορριµµάτων οικιακού µεγέθους στον κάδο χωρίς το άνοιγµα του µεγάλου 
καπακιού. Οι διαστάσεις των θυρίδων θα είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό και επιφάνειας 
τουλάχιστον 1000cm2 η κάθε µία. Οι υποδοχές του καπακιού για προσαρµογή των θυρίδων θα 
είναι σταθερές. Το άνοιγµα και οι υποδοχές θα είναι κατασκευασµένες από την πρέσα και το 
καλούπι κατασκευής, αποκλειόµενων ιδιοκατασκευών, και θα υπάρχει ειδική µέριµνα και χείλος 
στο κυρίως καπάκι για αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. 

Θα υπάρχει στιβαρός ποδοµοχλός ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος 
ώστε να µην χρειάζεται ιδιαίτερη µυϊκή δύναµη για το άνοιγµα του καπακιού µε σχετικά µικρή 
διαδροµή του πεντάλ και θα µπορεί να λειτουργεί  ακόµα και όταν το άνοιγµα του κάδου γίνεται 
από την πλευρά του πεζοδροµίου. Θα είναι γαλβανισµένος για µακροχρόνια αντοχή στην 
οξείδωση και θα στηρίζεται επί ποινή αποκλεισµού στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώµα του 
κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος 

Ο ποδοµοχλός θα διαθέτει ειδικό αποσβεστήρα κίνησης (αµορτισέρ) ούτως ώστε να βοηθάει 
στην οµαλή επαναφορά του καπακιού στην αρχική του θέση, κλειστό. 

 

1.3.5 Άλλα στοιχεία 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα 
σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. 

Η διαµόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους 
και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική 
και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό 
του πλυντηρίου κάδων. 

 

1.3.6 Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. 

β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας και µήνυµα επιλογής του 
∆ήµου, καθώς και το έτος προµήθειας µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη 
θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου.  

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος επιλογής του ∆ήµου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη 
κατά την χύτευση. 

 

Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα στο σώµα ή στο καπάκι τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Τον αριθµό αυτού του ευρωπαϊκού προτύπου (EN 840) · 

• Την ονοµαστική χωρητικότητα 

• Μήνα και έτος παραγωγής 

• Τον προµηθευτή 

• Tο όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή 

• Συνολική επιτρεπόµενη µάζα, σε χιλιόγραµµα 
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• Σήµανση CE 
Σήµανση ελεγµένου προϊόντος σύµφωνα µε τα πιστοποιητικά που διαθέτει (ενδεικτικά GS, RAL, 
NF κ.τ.λ. ) 

 

1.3.7 Τεχνικές Προδιαγραφές Υπογείων Κάδων Απορριµµάτων 

Οι υπόγειοι κάδοι θα πρέπει είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής και θα έχουν 
αποδεδειγµένη και δοκιµασµένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον 5ετίας 
µε ελάχιστο πλήθος εγκατεστηµένων µονάδων 1.000 τεµάχια.  

Πρωτότυπα συστήµατα υπόγειων κάδων που δεν έχουν δοκιµαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά. 

Το σύστηµα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να 
διασφαλίζεται η µακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήµατα. 

Ειδικότερα το υπέργειο τµήµα θα πρέπει να εµφανίζει αρχιτεκτονικό σχεδιασµό ώστε να 
εναρµονίζεται µε τον περιβάλλοντα χώρο του σηµείου εγκατάστασης. 

Οι κάδοι θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλοι για συνεργασία µε τον υφιστάµενο στόλο 
απορριµµατοφόρων του ∆ήµου, δηλαδή συµβατικού τύπου απορριµµατοφόρα οπίσθιας 
φόρτωσης µε µηχανισµό τύπου πρέσας εκ των οποίων δύο (2) εξ’ αυτών είναι εφοδιασµένα µε 
υδραυλικό µηχανισµό γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι).  

Η δε εκκένωσή τους υποχρεωτικά θα επιτυγχάνεται µε προσαρµογή στους πλευρικούς βραχίονες 
ανατροπής του ανυψωτικού µηχανισµού του απορριµµατοφόρου οχήµατος µε τον οποίο 
ανατρέπονται οι συµβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων. 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι συγκροτηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις απαιτούµενες 
συνθήκες ασφάλειας κατά το χειρισµό τους.  

Ειδικότερα δε - και όπου εφαρµόζεται - τα επί µέρους τµήµατα των κάδων θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-13071-1 και EN-13071-2.  

Το σύστηµα υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στο σχεδιασµό και στη 
λειτουργία του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισµό, εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες 
συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισµό, όποτε απαιτείται. 

Το σύστηµα υπόγειων κάδων θα πρέπει επίσης να παρέχει επαρκή στεγανότητα κατά των 
υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσµών και να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόµων 
και τρωκτικών. 

Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό προµήθεια υπόγειων 
κάδων στα προβλεπόµενα σηµεία λειτουργίας καθώς και η παροχή της δέουσας τεχνογνωσίας 
από µέρους του αναδόχου για την ορθή εγκατάστασή τους από τον ∆ήµο. 

 

Το σύστηµα των κάδων θα αποτελείται από το υπόγειο και το υπέργειο τµήµα. 

 

Α. Υπόγειο Τµήµα 

 

• Προστατευτικό Φρεάτιο 

Το υπόγειο τµήµα θα αποτελείται από µια τάφρο βάθους 2 m περίπου, κατάλληλης διατοµής, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο. 

Για τη σταθεροποίηση του εδάφους και τη στεγανοποίηση ο χώρος έκαστης τάφρου θα 
επενδύεται εσωτερικά µε ένα φρεάτιο κατάλληλου σχήµατος, ενδεικτικά κόλουρης πυραµίδας, 
µε εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) ενδεικτικά 1,7x1,7x1,9µ, ολόσωµης κατασκευής, από 
προκατασκευασµένο σκυρόδεµα κατάλληλων προδιαγραφών (ενδεικτικά κατηγορίας C30/37), 
ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής.  

Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού πάχους (120mm τουλάχιστον) ώστε να 
παρέχεται η απαιτούµενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή τυχόν 
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υδροφόρου ορίζοντα ή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών 
και στραγγισµάτων στο υπέδαφος. 

Το φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισµό του 
εσωτερικού χώρου καθώς και την άντληση υγρών που θα έχουν τυχόν εισέλθει εντός αυτού. 

Για τη διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασµένο φρεάτιο κατά την παράδοσή 
του θα πρέπει να είναι έτοιµο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την 
εύκολη εναπόθεσή του και προσαρµογή του µέσα στην τάφρο. 

Επιπλέον ο πυθµένας της τάφρου θα πρέπει να έχει επαρκή θεµελίωση ώστε να µην 
παρουσιάζονται προβλήµατα καθίζησης του προκατασκευασµένου φρεατίου µέσα στο έδαφος. Η 
θεµελίωση θα πραγµατοποιηθεί µε διάστρωση σκυροδέµατος κατάλληλης αντοχής (ενδεικτικά 
C12/15), µε πάχος 10cm τουλάχιστον. 

Κατά την εγκατάστασή του, το φρεάτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιασµένο» µε την 
άνω επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου. Περιµετρικά θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα 
κανάλια αποστράγγισης µέσω των οποίων θα µπορεί να διαφεύγει το νερό της βροχής χωρίς να 
παρουσιάζεται πρόβληµα εισροής µέσα στο χώρο του κάδου. 

 

• Κάδος Αποθήκευσης Απορριµµάτων 

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο αποθήκευσης 
των απορριµµάτων µε γεωµετρική χωρητικότητα  3m³  (�10%).  

Ο κάδος αποθήκευσης απορριµµάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υλικό πλήρως 
ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαµπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήµατα και 
προσκρούσεις (κατά προτίµηση από πλαστικό υλικό).  

Σηµειώνεται ότι η προτίµηση για κατασκευή από πλαστικό υλικό (πολυαιθυλένιο) θα συµβάλλει 
στη µείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες αποκοµιδής.  

Ο δε πυθµένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. 

Ο κάδος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε διατάξεις παραλαβής και ανέλκυσης από το έδαφος 
οι οποίες θα συνεργάζονται µε υδραυλικό γερανό µε σύστηµα απλού γάντζου αγκίστρωσης.  

Η εκκένωση του κάδου θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά µε την ανατροπή του µέσα στη 
χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συµβατικού απορριµµατοφόρου οχήµατος (τύπου πρέσας) σε 
συνεργασία µε τους πλευρικούς βραχίονες DIN κλασσικού τύπου ανυψωτικού µηχανισµού.  

Προς τούτο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να είναι συµβατά για 
συνεργασία µε τον ανυψωτικό µηχανισµό. 

Το καθαρό βάρος του κάδου δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 150 kg ώστε µαζί µε το 
φορτίο των απορριµµάτων (συνολικό βάρος 800 Kg περίπου) να µπορεί να συνεργάζεται µε 
υδραυλικούς µηχανισµούς γερανοφόρου ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 35 kNm. 

Όλη η συγκρότηση της κατασκευής του κάδου, και ιδίως η διάταξη ανάρτησης στο µηχανισµό 
γερανοφόρου πρέπει να αντέχει στο άθροισµα του απόβαρου και του φορτίου απορριµµάτων 
έκαστου κάδου προσαυξανόµενο µε συντελεστή ασφαλείας 20% τουλάχιστον.  

Σε κάθε περίπτωση ο κάδος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη ικανότητα αντοχής σε φορτία έως 
1.000 kg τουλάχιστον. 

Ο αναγκαίος µηχανισµός γερανοφόρου για την παραλαβή και την ανέλκυση του κάδου από το 
έδαφος θα πρέπει να είναι τέτοιων γεωµετρικών χαρακτηριστικών και βάρους ώστε να µπορεί 
υποχρεωτικά να προσαρµοστεί στον υπάρχοντα στόλο απορριµµατοφόρων οπίσθιας φόρτωσης 
του ∆ήµου. 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι µε τρόπο ώστε να µην απαιτείται η χρήση 
σταθεροποιητών για τη λειτουργία του µηχανισµού γερανοφόρου προκειµένου να µπορούν να 
επιταχύνονται οι χρόνοι αποκοµιδής. 

Πιο συγκεκριµένα, για το χειρισµό των υπό προµήθεια υπόγειων κάδων, ο ∆ήµος χρησιµοποιεί 
ήδη δύο (2) διαξονικά απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου πρέσας µικτού φορτίου 19tn, τα οποία 
φέρουν στην οροφή τους περιστροφικό µηχανισµό υδραυλικού γερανού. Στο άκρο της 
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τηλεσκοπικής µπούµας ο γερανός φέρει µια αλυσίδα µε διάταξη απλού γάντζου. Η δε 
συµβατότητα συνεργασίας µε τα εν λόγω απορριµµατοφόρα θα επαληθευτεί κατόπιν 
προσκόµισης δείγµατος του προσφερόµενου είδους από τους υποψήφιους προµηθευτές. 

Ο κάδος υπόγειας αποθήκευσης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
EN-13071-1:2008 και θα προσκοµίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 

 

• Πλατφόρµα Ασφαλείας 

Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκοµιδής κατά τη διαδικασία 
εξαγωγής, ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου 
προστατευτικού φρεατίου θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε µια µετακινούµενη πλατφόρµα η 
οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισµένος εντός του 
φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του κάδου η εν λόγω πλατφόρµα θα µετακινείται προς τα πάνω 
ώστε να καλύπτει µε ασφάλεια το άνοιγµα του υπόγειου τµήµατος και να προστατεύει τους 
διερχόµενους όσο χρόνο ο κάδος βρίσκεται αποµακρυσµένος από το χώρο του φρεατίου.  

Η εν λόγω πλατφόρµα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόµου βάρους έως 
150 kg που τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρµα θα υποχωρεί προς τα κάτω µόνο κατά 
την εκ νέου βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου.  

Ειδικότερα, η πλατφόρµα ασφαλείας θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου EN-13071-2:2008 και θα προσκοµίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 

Προκειµένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήµατα, είναι επιθυµητό οι µηχανισµοί 
λειτουργίας της πλατφόρµας να µην βασίζονται σε συστήµατα αντίβαρων. 

Επιπλέον, η ως άνω πλατφόρµα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε διατάξεις και µηχανισµούς 
που επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού 
φρεατίου για τυχόν επεµβάσεις συντήρησης και καθαρισµού. 

 

Β. Υπέργειο Τµήµα 

 

• Πλατφόρµα Πεζοδρόµου 

Το πάνω µέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει να καλύπτεται µε µια 
κατάλληλα διαµορφωµένη πλατφόρµα η οποία θα βρίσκεται κατά προτίµηση στη στάθµη του 
πεζόδροµου και θα είναι διαστάσεων που ταυτίζονται µε την ανωτέρω περίµετρο του πλαισίου 
του προστατευτικού φρεατίου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών πάνω 
από το χώρο του υπόγειου κάδου.  

Η πλατφόρµα πεζόδροµου θα πρέπει να εφάπτεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής 
στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσµών και εισροής των νερών της βροχής 
εντός του φρεατίου.  

Η αντοχή σε φορτίο της πλατφόρµας θα πρέπει να είναι 450 kg/m2 τουλάχιστον. 

Από την εµφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρµας θα φέρει κατάλληλη επικάλυψη µε υλικά 
υψηλής αντοχής και αισθητικής (ενδεικτικά µε πλακίδια φυσικού πετρώµατος γρανίτη), η οποία 
θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τον περιβάλλοντα χώρο του σηµείου εγκατάστασης και θα πρέπει 
να είναι ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές. 

Η πλατφόρµα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε κατάλληλους µηχανισµούς ή διατάξεις µε τους 
οποίους θα ανοίγει ώστε να µπορεί µε ασφάλεια να παραλαµβάνεται ο κάδος κατά τη φάση της 
αποκοµιδής του.  

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα κλειδώµατος που θα συγκρατεί την πλατφόρµα µε 
ασφάλεια σε οριζόντια θέση.  

Το ξεκλείδωµα θα επιτυγχάνεται µε κλειδί µε το οποίο θα εφοδιάζεται το πλήρωµα της 
αποκοµιδής.  
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Γενικά ο χειρισµός ανοίγµατος και κλεισίµατος της πλατφόρµας θα πρέπει να είναι εύκολος 
χωρίς να απαιτείται άσκηση µεγάλης µυϊκής δύναµης και σε κάθε περίπτωση να µπορεί να 
πραγµατοποιείται από ένα άτοµο σε συνήθη φυσική κατάσταση.  

Η πλατφόρµα πεζοδροµίου θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-2:2008 και θα προσκοµίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 

 

• ∆ιάταξη Εισαγωγής Απορριµµάτων µέσα στον Κάδο 

Πάνω στην ως άνω περιγραφόµενη πλατφόρµα θα προσαρµόζεται το υπέργειο τµήµα που 
αποτελείται από ένα «πύργο» εισαγωγής των απορριµµάτων.  

Επειδή ο πύργος αποτελεί το εµφανές σηµείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να παρουσιάζει 
προσεγµένο και ελκυστικό σχεδιασµό.  

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της διαχρονικής ελκυστικής εµφάνισης το σώµα του πύργου 
εισαγωγής θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο πύργος θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρµας και πάνω από το κέντρο του 
κάδου ώστε να επιτυγχάνεται οµαλή ισοκατανοµή των απορριµµάτων που ρίπτονται µέσα στον 
κάδο. 

Ο πύργος θα είναι κατάλληλου σχήµατος (ενδεικτικά ορθογωνίου ή κυλινδρικού σχήµατος) και 
θα πρέπει να είναι σχετικά συµπαγών διαστάσεων, ύψους ενδεικτικά 1,2 m και όγκου ενδεικτικά 
250 lt ώστε να καταλαµβάνει κατά το δυνατόν µικρότερο χώρο επί εδάφους.  

Ο πύργος θα φέρει ένα στόµιο ικανών διαστάσεων (ενδεικτικά 50x50 cm έως 70x70cm ή 
διαµέτρου 50-70 cm) ώστε να µπορεί να δέχεται σακούλες µε οικιακά απορρίµµατα ή 
ανακυκλώσιµα υλικά.  

Υποχρεωτικά ο πύργος θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή 
εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσµών.  

Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγµα από τους χρήστες. Επιθυµητό 
είναι το σκέπαστρο να ανοίγει µε µηχανισµό ποδοπεντάλ. 

 

• Λοιπές Τεχνικές Απαιτήσεις 

 

Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνεται η µεταφορά των κάδων στα σηµεία εγκατάστασης 
που θα οριστούν από την Υπηρεσία καθώς και η εκτέλεση των εργασιών συναρµολόγησης & 
εγκατάστασής τους. 

Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης οι υπηρεσίες του ∆ήµου αναλαµβάνουν να 
εξασφαλίσουν για κάθε σηµείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια τοµής 
οδοστρώµατος) καθώς και την µη ύπαρξη υπόγειων υποδοµών δικτύων Ο.Κ.Ω. (ήτοι 
σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης, καλωδιώσεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, δηµοτικού φωτισµού, οπτικών 
ινών, κλπ).  

Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαµψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν µε 
φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του ∆ήµου, πριν τη διαµόρφωση των απαιτούµενων τάφρων από 
τον ανάδοχο. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι εργασίες για τη διαµόρφωση της τάφρου εγκατάστασης έκαστου κάδου - 
ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώµατος και εκσκαφή του εδάφους σε διαστάσεις και 
προδιαγραφές που θα υποδείξει ο ανάδοχος - θα γίνουν µε φροντίδα και δαπάνες του 
αναδόχου.  

Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες σε κάθε σηµείο 
εγκατάστασης: 

- κατασκευή κατάλληλης θεµελίωσης από σκυρόδεµα στον πυθµένα κάθε τάφρου εκσκαφής για 
αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσµατος των κάδων µε την 
επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου, 
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- επίχωση / εγκιβωτισµός των υπόγειων κάδων µε κατάλληλο αδρανές υλικό,  

- κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιµετρικά των κάδων και αποκατάσταση 
της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση. 

 

Ο ανάδοχος θα προβεί µε δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του 
προστατευτικού προκατασκευασµένου φρεατίου µέσα στις τάφρους εγκατάστασης και σε όλες 
τις απαιτούµενες εργασίες συναρµολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιµέρους τµηµάτων 
και µηχανισµών ώστε οι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση λειτουργίας, έτοιµοι για χρήση. 

 

∆ε τίθεται όριο ως προς τον αριθµό των ΤΜΗΜΑΤΩΝ που µπορεί να ανατεθεί σε έναν 
προσφέροντα. Ο κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά είτε 
για το σύνολο των οµάδων (Α-Γ), είτε για κάθε οµάδα χωριστά δηλαδή µόνο για την οµάδα Α ή 
µόνο για την οµάδα Β ή µόνο για την οµάδα , είτε τέλος για οποιαδήποτε συνδιασµό των 
συγκεκριµένων οµάδων.  

 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό 110.521,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 89.130,00 ΦΠΑ :21.391,20), όπως αναλυτικά 
παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

ΟΜΑ∆Α Α 

1 Μεταλλικός κάδος χωρητικότητα 1.100 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι, µε τέσσερις τροχούς Φ200mm, 
µε ποδοµοχλό ανοίγµατος και ποδόφρενο 
ακινητοποίησης κατάλληλος για µηχανική 
ανύψωση 

20 290,00 5.800,00 

2 Μεταλλικός κάδος χωρητικότητας 660 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι µε τέσσερις τροχούς Φ200mm, 
µε ποδοµοχλό ανοίγµατος και ποδόφρενο 
ακινητοποίησης κατάλληλος για µηχανική 
ανύψωση. 

10 240,00 2.400,00 

3 Ανταλλακτικές ρόδες Φ200 mm απλές για 
µεταλλικούς κάδους 1.100 & 660 λίτρων. 

20 7,50 150,00 

4 Ανταλλακτικές ρόδες Φ200 mm µε απλό 
ποδόφρενο για µεταλλικούς κάδους 1.100 & 660 
λίτρων. 

20 9,50 190,00 

5 Ανταλλακτικά καπάκια κάδων για µεταλλικούς 
κάδους 1.100 λίτρων.  

10 57,00 570,00 

6 Ανταλλακτικά καπάκια κάδων για µεταλλικούς 
κάδους 660 λίτρων. 

10 45,00 450,00 

7 Ανταλλακτικοί µηχανισµοί ανύψωσης. 10 12,00 120,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α  9.680,00 

ΟΜΑ∆Α Β  

1 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 120 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι, µε δύο τροχούς Φ300 mm 
κατάλληλος για µηχανική ανύψωση 

310 35,00 10.850,00 

2 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 240 Λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι, µε δύο τροχούς Φ300 mm 
κατάλληλος για µηχανική ανύψωση 

20 50,00 1.000,00 

3 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 360 λίτρων µε 10 80,00 800,00 
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πλαστικό καπάκι, µε δύο τροχούς Φ300 mm 
κατάλληλος για µηχανική ανύψωση. 

4 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι µε τέσσερεις τροχούς Φ200 mm, 
µε ποδοµοχλό ανοίγµατος και ποδόφρενο 
ακινητοποίησης κατάλληλος για µηχανική 
ανύψωση. 

170 190,00 32.300,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 44.950,00 

ΟΜΑ∆Α Γ 

1 Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου απορριµµάτων 
υπόγειας αποθήκευσης χωρητικότητας 3 m3 

3 11.500,00 34.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ  34.500,00 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ (Α-Γ) 89.130,00 

 ΦΠΑ 24% 21.391,20 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ  110.521,20 

 

Ολογράφως: Εκατόν δέκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε ένα (1) µήνα από τη υπογραφή της.  

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

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

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− 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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

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

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

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

− του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
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− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

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

− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

− της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

− Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α:7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση ∆ήµαρχου περί 
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

− Την αριθµ. 77/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου  για την αναγκαιότητα της 
υπηρεσίας 

− Την  αριθµ. ……../2018 ΑΑΥ  (Α∆Α: ….). 

− Την υπ’ αριθ. 17/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου που 
ενσωµατώθηκε στο παράρτηµα Ι της παρούσης διακήρυξης. 

− Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ….. 

− Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ00………….. 

− Την αριθµ. …………../2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν: α), η 
δαπάνη και έγινε η διάθεση της πίστωσης και β) η σχετική µελέτη και οι επισυναπτόµενοι 
όροι διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού . 

− Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης της 
προµήθειας. 

− Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, προθεσμία τουλάχιστον (22) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜ/ΝΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.g

ov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

…./…./2018 ……/…../2018 

 

…./…./2018 

Ώρα 15:00 

…../……/2018 

Ώρα 10:30πμ 

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

προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης  

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : ………] 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφηµερίδα «», ηµεροµηνία αποστολής …../…/2018 

2. Εφηµερίδα «», ηµεροµηνία αποστολής …../…./2018 

3. Εφηµερίδα «», ηµεροµηνία αποστολής …../…./2018 

4. Εφηµερίδα «», ηµεροµηνία αποστολής …../…/2018 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.dionysos.gr στην διαδροµή: http://www.dionysos.gr/Ενηµέρωση 
/Προκυρήξεις/Έργα,  

 

Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 
4 παρ.3 του Ν.3548/2007. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
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Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο ....... ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 

δεν εξετάζονται.  

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

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

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

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

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

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα παρέχοντα στο ΠΑΡΑΡΑΤΗΜΑ ΙII. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς αλλά υποχρεούνται 

να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί συστάσεως π.χ. Κοινοπραξίας, εφ’ όσον 

καταστούν ανάδοχοι. Η νομική μορφή του αναδόχου – ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου ένωσης (πχ κοινοπραξία 

συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου). 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί 

της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα συμμετοχής. Για 

παράδειγμα οικονομικός φορέας που θα συμμετάσχει για το σύνολο των ομάδων θα πρέπει να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή ύψους , που θα ανέρχεται στο ποσό των: (89.130,00€*2%) 1.782,60€ (χίλια επτακόσια 

ογδόντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών), αντίστοιχα η εγγυητική για την συμμετοχή για την ομάδα Α θα 

ανέρχεται  στο ποσό των(9.680,00€*2%) 193,60€ (εκατό τριάντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών) κτλ.   

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8 [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. με παραπομπή στους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής που θα ορίσει στη διακήρυξη], δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 

παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
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νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

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

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

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

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

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

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

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

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

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

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

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

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

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

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

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

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

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

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση  

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

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

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

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 
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άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται,  να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, για κάθε ομάδα συμμετοχής, θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων 

ισολογισμών της επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκομίζεται δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό παροχή 

υπηρεσίας  κατά τις τρεις  προηγούμενες οικονομικές χρήσεις και συνοδεύεται από αντίστοιχες δηλώσεις 

εισοδήματος.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτον οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να 

αντεπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση προμήθειας. Ως 

ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό (επί ποινής αποκλεισμού) οι οικονομικοί 

φορείς, θα πρέπει να καταθέσουν για : 

 

ΟΜΑΔΕΣ  Α&Β 

α) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή ότι 
δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών στο ∆ήµο για διάστηµα δέκα 
(10) ετών και τις ανάγκες service για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα 
καλύψει µε ανταλλακτικά το ∆ήµο, ακόµη και απευθείας εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη. 

 

β) Προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό 
προµήθεια κάδων στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρηµένη κατάσταση 
προσωπικού του διαγωνιζόµενου, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η επάρκεια του 
τεχνικού προσωπικού του.  

 

γ) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης Υπεύθυνη ∆ήλωση για την προσφερόµενη 
εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος και τον χρόνο παράδοσης, 
που δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να 
προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, συµβόλαιο 
αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και µε ισχύ τουλάχιστον όσος ο 
χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόµενων ειδών. 

 

δ) Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/1/2/5/6 - από πιστοποιημένα κέντρα - για τα υπό 

προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά 

τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, βάρη κ.α). Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον 
τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των 

υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 
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ε) Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας) και ISO 14001 

(Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 

 

ΟΜΑΔΑ Γ  

α.  Κατάλογο οµοίων κατασκευών 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων παρόµοιων εγκαταστάσεων που 
έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής κατά την τελευταία πενταετία µε 
αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή (Ως 
ελάχιστη απαίτηση θεωρείται η προσκόµιση τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεων αντίστοιχων 
φορέων ΝΠ∆∆/ ΟΤΑ για καλή διαγωγή των προσφερόµενων ειδών). 

 

β. Τεχνικές πληροφορίες για τον πύργο τροφοδοσίας 

- Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης. 

- Γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 

- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας. 

 

γ. Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο απορριµµάτων 

- Υλικό κατασκευής. 

- ∆ιαστάσεις, χωρητικότητα και βάρος του κάδου.  

 

δ. Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασµα του κάδου 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων προσαρµογής στον ανυψωτικό µηχανισµό του 
απορριµµατοφόρου για την εκκένωση του κάδου δια της ανατροπής. 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήµατος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό).  

- Υπεύθυνη δήλωση για συµβατότητα µε τους υφιστάµενους γερανούς στα δύο (2) 
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου (µάρκας/τύπου HIAB 3600). 

 

ε. Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρµα πεζόδροµου 

- Σχεδιάγραµµα της συγκρότησης.  

- Αναφορά στην µηχανική αντοχή της κατασκευής. 

- Περιγραφή συστήµατος αποτροπής εισροής νερών βροχής µέσα στο υπόγειο τµήµα.  

- Περιγραφή προτεινόµενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρµας.  

- Περιγραφή του συστήµατος ανοίγµατος καθώς και περιγραφή του συστήµατος κλειδώµατος. 

 

στ. Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρµα ασφαλείας 

- Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας. 

- ∆ιάταξη λειτουργίας της πλατφόρµας (προκειµένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήµατα, 
θα πρέπει να αποφευχθούν συστήµατα µε αντίβαρα). 

- Να αναφερθεί η µέγιστη φόρτιση, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 150 kg που 
ασκούνται σε όλα τα σηµεία της πλατφόρµας. 

 

ζ. Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων 

- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης  
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- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες συναρµολόγησης, κλπ. 

 

η. Πληροφορίες για το χρόνο παράδοσης 

Υποβολή δήλωσης για το χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας.  

 

θ. Πληροφορίες για την παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας 

Υποβολή δήλωσης για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστηµα δώδεκα 
(12) µηνών. 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να διατυπώσουν µε σαφήνεια τους όρους εφαρµογής της παρεχόµενης 
εγγύησης. 

 

ι.  Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος 

Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την παροχή των 
ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες service. 

 

ια.  Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού 

Υποβολή δήλωσης για τη δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου σχετικά µε τον ορθό 
χειρισµό των υπόγειων κάδων, τους ελέγχους και τις τυχόν τακτικές εργασίες συντήρησης που 
απαιτούνται. 

 

ιβ. Πιστοποιητικά ποιότητας και µηχανικής αντοχής 

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για το εργοστάσιο 
κατασκευής και για τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό.  

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτα. 

Θα προσκοµιστούν πιστοποιητικά ποιότητας και συµµόρφωσης µε τα ισχύοντα πρότυπα από 
αναγνωρισµένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόµενο τύπο κάδων. 

Ειδικότερα δε, οι προσφερόµενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές: 

- ∆οκιµή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης, 

- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις , 

- ∆οκιµή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης, 

- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις,  

- ∆οκιµή µηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης,  

- ∆οκιµή διάβρωσης µεταλλικών µερών του κάδου αποθήκευσης. 

Επιπλέον, οι ζητούµενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 
όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές : 

- Αντοχή πλατφόρµας ασφαλείας,  

- Λειτουργικότητα πλατφόρµας ασφαλείας, 

- Αντοχή πλατφόρµας πεζόδροµου κυκλοφορίας πεζών. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε: 

α) για τα προϊόντα των οµάδων Α & Β µε διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001, πιστοποιητικά 
ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και 
δοκιµών κατά ΕΝ 840 καθώς και σήµα ασφάλειας CE, για τα προσφερόµενα προϊόντα. 

β) για τα προϊόντα της οµάδας Γ µε διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001, πιστοποιητικά 
ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και 
δοκιµών κατά ΕΝ-13071-1 & ΕΝ–13071-2 καθώς και σήµα ασφάλειας CE, για τα προσφερόµενα 
προϊόντα. 

∆ιευκρινίζουµε ότι γίνονται δεκτά ισοδύναµα πιστοποιητικά των ανωτέρω αναφερόµενων,  στο 
παρόν άρθρο.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της 
σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα V, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

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

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
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φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

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

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας.  Επιπλέον, θα πρέπει να κατατεθεί 
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 
καταβάλει εισφορές].  

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
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του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα 
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς. 

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

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου 
(µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

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

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης 
των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική 
κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί 
είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
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Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που 
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό 
ανάθεση σύµβασης. 

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού 
Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. . Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην 
περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, κατά τρεις (3) προηγούµενες του έτους διενέργειας 
του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.  

Να εµφανίζει κύκλο εργασιών σε κάθε µια εκ των τριών τελευταίων χρήσεων τουλάχιστον ίσο ή 
µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου 

Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

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

ΟΜΑ∆ΕΣ Α& Β 

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής «ότι 
δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών στο ∆ήµο για διάστηµα δέκα 
(10) ετών και τις ανάγκες service για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών» Σε περίπτωση που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα 
καλύψει µε ανταλλακτικά το ∆ήµο, ακόµη και απευθείας εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη. 

 

β) Θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόµενου, από την οποία θα πρέπει να 
προκύπτει η επάρκεια του τεχνικού προσωπικού.  
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γ) ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την 
προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος και γιατον 
χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης.  

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να 
προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, συµβόλαιο 
αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και µε ισχύ τουλάχιστον όσος ο 
χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόµενων ειδών. 

 

δ) Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/1/2/5/6 –ή ισοδύναµα αυτών  από 
πιστοποιηµένα κέντρα - για τα υπό προµήθεια είδη, µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών 
απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, βάρη κ.α). 
Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και 
να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσµό, 
σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 

ε) Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (∆ιαχείριση της Ποιότητας) και ISO 14001 
(Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης). 

 

ΟΜΑ∆Α Γ  

α) Κατάλογο οµοίων κατασκευών που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής 
κατά την τελευταία πενταετία µε αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα 
στοιχεία του αγοραστή (Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται η προσκόµιση τουλάχιστον δύο (2) 
βεβαιώσεων αντίστοιχων φορέων ΝΠ∆∆/ ΟΤΑ για καλή διαγωγή των προσφερόµενων ειδών). 

 

β) Τεχνικό φυλλάδιο µε πληροφορίες : 

• για τον πύργο τροφοδοσίας (Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης, 
Γεωµετρικά χαρακτηριστικά, Περιγραφή τρόπου λειτουργίας), 

•  για τον κάδο απορριµµάτων, (Υλικό κατασκευής, ∆ιαστάσεις, χωρητικότητα και βάρος 
του κάδου), 

• για την ανύψωση και το άδειασµα του κάδου, (Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων 
προσαρµογής στον ανυψωτικό µηχανισµό του απορριµµατοφόρου για την εκκένωση του 
κάδου δια της ανατροπής.), 

• χαρακτηριστικά συστήµατος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό). 

• για την πλατφόρµα πεζόδροµου (Σχεδιάγραµµα της συγκρότησης, Αναφορά στην 
µηχανική αντοχή της κατασκευής, Περιγραφή συστήµατος αποτροπής εισροής νερών 
βροχής µέσα στο υπόγειο τµήµα, Περιγραφή προτεινόµενων επιστρώσεων της 
επιφάνειας της πλατφόρµας, Περιγραφή του συστήµατος ανοίγµατος καθώς και 
περιγραφή του συστήµατος κλειδώµατος) 

• για την πλατφόρµα ασφαλείας [Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας, ∆ιάταξη λειτουργίας 
της πλατφόρµας (προκειµένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήµατα, θα πρέπει να 
αποφευχθούν συστήµατα µε αντίβαρα), Να αναφερθεί η µέγιστη φόρτιση, η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από 150 kg που ασκούνται σε όλα τα σηµεία της πλατφόρµας] 

• για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων (Περιγραφή των απαιτήσεων για την 
διαδικασία εγκατάστασης, Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, 
οδηγίες συναρµολόγησης, κλπ.) 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, για των 
προσφερόµενων κάδων µε τους υφιστάµενους γερανούς στα δύο (2) απορριµµατοφόρα του 
∆ήµου (µάρκας/τύπου HIAB 3600). 
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δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για το 
χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας.  

 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για την 
παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστηµα δώδεκα 
(12) µηνών. 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να διατυπώσουν µε σαφήνεια τους όρους εφαρµογής της παρεχόµενης 
εγγύησης. 

 

Στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για το 
χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την παροχή των ανταλλακτικών και τον τρόπο που 
προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες service. 

 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου για τη δωρεάν 
εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου σχετικά µε τον ορθό χειρισµό των υπόγειων κάδων, 
τους ελέγχους και τις τυχόν τακτικές εργασίες συντήρησης που απαιτούνται. 

 

η) Πιστοποιητικά ποιότητας και µηχανικής αντοχής 

• πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για το εργοστάσιο 
κατασκευής και για τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό.  

• πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτα. 

• πιστοποιητικά ποιότητας και συµµόρφωσης µε τα ισχύοντα πρότυπα από αναγνωρισµένο 
κέντρο ελέγχου για τον προσφερόµενο τύπο κάδων. 

Ειδικότερα δε, οι προσφερόµενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές: 

- ∆οκιµή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης, 

- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις , 

- ∆οκιµή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης, 

- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις,  

- ∆οκιµή µηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης,  

- ∆οκιµή διάβρωσης µεταλλικών µερών του κάδου αποθήκευσης. 

Επιπλέον, οι ζητούµενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 
όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές : 

- Αντοχή πλατφόρµας ασφαλείας,  

- Λειτουργικότητα πλατφόρµας ασφαλείας, 

- Αντοχή πλατφόρµας πεζόδροµου κυκλοφορίας πεζών. 

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν  
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• πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 14001 για το εργοστάσιο 
κατασκευής και για τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό.  

∆ιευκρινίζουµε ότι οι λοιπές απαιτήσεις καλύπτονται από τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά του 
εδαφίου Β.4.  

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος 
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου 
εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά 
την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να 
προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά µόνο βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το 
σύνολο των οµάδων (Α-Γ) ή για το σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτητης οµάδας, για 
παράδειγµα το σύνολο των ειδών της οµάδας Α, ή οποιαδήποτε συνδυασµό των οµάδων (Α-Γ) 
και  για το σύνολο των ειδών αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται µε την παρούσα. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήµατα 
I/II/IV/V/VI της ∆ιακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της υπηρεσίας.  
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∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ 
Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική 
ανακοίνωσή της. 

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

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια 
το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο 
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θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] . 
Επιπλέον, οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να συµπληρώνουν και να υπογράψουν ψηφιακά  το 
υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσης. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν 
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε 
εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαµβάνουν: 

α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 
επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα V), 

β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για 
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” 
του Παραρτήµατος I της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις 
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.  

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 
ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης: Επιπλέον, 
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διευκρινίζεται στο σημείο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό υπόδειγμα όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 2.4.2.4 της παρούσης. 

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  

αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος  II,.που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (180) 

εκατόν ογδόντα ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . Προσφορά η οποία ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

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

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

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

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
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3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την.....και ώρα...... 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα 
ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία 
να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών 
προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 

δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται 
από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 
προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
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προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η εκτίµηση και τα σχετικά 
αιτήµατα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά µε το αν µία προσφορά 
φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά 
την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινοµένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σε 
κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές 
και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται 
στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισότιµες προσφορές. Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται 
οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους 
προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Κατά 
της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

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

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

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

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

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

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε  το Τ.Ε.Υ.∆.,  
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ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την 
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει 
την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη 
παράγραφο 3.4.  

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και µόνον στην περίπτωση του 
προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα 
στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 
της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
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γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών 
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα 
που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα. III της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται µε 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής 
σύµφωνα µε το  άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας,  που θα 
καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 
καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να 
χορηγούνται τµηµατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωµής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή 
αποδεσµεύονται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος 
των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

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

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

 
4.3.2 Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
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υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και 
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό 
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 
προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 
συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του 
τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 
θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα 
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) 
ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 
σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. 
Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 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.  

4.4.4. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα πληρωµής απευθείας του υπεργολάβου. 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

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

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
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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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο.  

• Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

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

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή 
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε 
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µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής]. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του 
συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερηµερίας.  

Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το 
ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα µέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα 
από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο χρόνος ισχύος ης σύµβασης ορίζεται σε ένα χρόνο. Ωστόσο, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να παραδώσει τα υλικά τµηµατικά αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και εντός χρονικού 
διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών, κατόπιν έγγραφης εντολής αρµοδίων οργάνων µε ευθύνη και 
δαπάνες του προµηθευτή. Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες 
οι νόµιµες κρατήσεις. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα....της παρούσας (σχέδιο 
σύµβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται µε µακροσκοπικό έλεγχο και µηχανική εξέταση – πρακτική δοκιµασία.. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) 
σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε 
βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να 
παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης,  
µε τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσµα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 

Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 
αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την παράδοση ή και την 
εγκατάσταση των εµπορευµάτων στους προβλεπόµενους χώρους παράδοσης. Η ανωτέρω 
προθεσµία αναστέλλεται σε περιπτώσεις που εγγράφως η αρµόδια επιτροπή ενηµέρωση τον 
ανάδοχο για αποκλίσεις, διευκρινήσεις  κτλ και για όλο το διάστηµα που ο τελευταίος καλείται 
να ανταποκριθεί.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το 
θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, 
σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού 
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του 
ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από 
τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

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

Τα έξοδα µεταφοράς, παράδοσης, ασφάλισης και ποιοτικού έλεγχου καθώς και όλες  οι νόµιµες 
κρατήσεις βαρύνουν τον εκάστοτε ανάδοχο. 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Κάθε διαγωνιζόµενος στις Οµάδες Α και Β του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης 
(Παράρτηµα Ι), θα πρέπει κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του να προσκοµίσει στο 
Αµαξοστάσιο του ∆ήµου (Λακωνίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Άγιο Στέφανο) από ένα (1) 
δείγµα των πλαστικών κάδων χωρητικότητας 120, 240, 360 και 1100 λίτρων, και των µεταλλικών 
κάδων χωρητικότητας 660 και 1100 λίτρων, µε τους οποίους συµµετέχει στο διαγωνισµό, οι οποίοι 
θα παραµείνουν στην Υπηρεσία µέχρι την ανακήρυξη του αναδόχου και θα επιστραφούν µετά το 
τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας στους συµµετέχοντες που δεν θα αναδειχτούν ανάδοχοι. 
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6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας  

Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας, απολύτως καινούργια και αµεταχείριστα. 
Όλα τα είδη (µεταλλικοί, πλαστικοί και υπόγειοι κάδοι και τα ανταλλακτικά τους) πρέπει να 
συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον. 

Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο 
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της 
συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία 
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 
του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο 
όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις 
απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το 
συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής  

Οι τιµές θα παραµένουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν επιτρέπεται 
αναπροσαρµογή αυτών. 

 

 

 

  Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

  Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αριθμ. 16/2018 Μελέτη Δ/νσης Περιβάλλοντος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  16 / 2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΚΑ∆ΩΝ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ)  

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       (ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ)  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

        

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος ∆ιονύσου να προµηθευτεί: 

2. µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 660 λίτρων και 1.100 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι και ποδοµοχλό,  

3. πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 120 λίτρων, 
4. πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 
5. πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 360 λίτρων, 
6. πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε ποδοµοχλό, 
7. συστήµατα υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριµµάτων, και 
8. ανταλλακτικά εξαρτήµατα κάδων (π.χ. καπάκια, τροχούς, ποδοµοχλούς κ.λ.π.) προκειµένου 

να αντικατασταθούν αντίστοιχα φθαρµένα εξαρτήµατα κάδων από τα συνεργεία του ∆ήµου. 
 

Ο ανωτέρω εξοπλισµός θα τοποθετηθεί στις οδούς και στους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες, όπως αυτές κάθε φορά προκύπτουν, µε σκοπό τη µηχανική αποκοµιδή 
των οικιακών και βιοµηχανικών στερεών απορριµµάτων, καθώς και για να αναπτυχθεί στο ∆ήµο 
ένα πρόγραµµα εναλλακτικού συστήµατος συλλογής απορριµµάτων (υπόγειοι κάδοι), το οποίο 
θα προωθεί εκτός από την υγιεινή απόρριψή τους και την αισθητική αναβάθµιση των σηµείων 
απόρριψης. 

Ο ∆ήµος µε την παρούσα µελέτη προµηθεύεται και ανταλλακτικά κάδων, τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν (για την επισκευή των φθαρµένων κάδων του) από το εργατοτεχνικό του 
προσωπικό.   

Η δαπάνη για την προµήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 110.521,20€,  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 77/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

  

Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  

9. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/08.06.2006),  
10. Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), στην πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο µε βάση τη τιµή (άρθρο 86). 

 

Το CPV της προµήθειας είναι 34928480-6 µε τίτλο «∆οχεία και Κάδοι Απορριµµάτων». 

 

Ο Συντάξας      Θεωρήθηκε 

 

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη                 Απόστολος Παπαδόπουλος 

ΠΕ ∆ιοικητικού                    Μηχανολόγος Μηχανικός 

           Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 



 56 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       (ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ)  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

          

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ) 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

         ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

 

ΟΜΑ∆Α Α                                                             

 

1 Μεταλλικός κάδος      20  290,00 € 5.800 €   

χωρητικότητας 1.100  

λίτρων µε πλαστικό καπάκι,  

µε τέσσερις τροχούς Φ200mm, 

µε ποδοµοχλό ανοίγµατος  

και ποδόφρενο ακινητοποίησης  

κατάλληλος για µηχανική ανύψωση. 

2 Μεταλλικός κάδος χωρητικότητας  10  240,00 € 2.400 €   

 660 λίτρων µε πλαστικό καπάκι 

µε τέσσερις τροχούς Φ200mm,  

µε ποδοµοχλό ανοίγµατος  

 και ποδόφρενο ακινητοποίησης  

 κατάλληλος για µηχανική ανύψωση. 

3 Ανταλλακτικές ρόδες Φ200 mm απλές για 20       7,50 €    150 € 

 µεταλλικούς κάδους 1.100 & 660 λίτρων.    

4 Ανταλλακτικές ρόδες Φ200 mm µε απλό 20       9,50 €    190 € 
 ποδόφρενο για µεταλλικούς κάδους 

 1.100 & 660 λίτρων. 

5 Ανταλλακτικά καπάκια κάδων για   10     57,00 €   570 €   

 µεταλλικούς κάδους 1.100 λίτρων.   

6 Ανταλλακτικά καπάκια κάδων για   10     45,00 €   450 € 

 µεταλλικούς κάδους 660 λίτρων. 

7 Ανταλλακτικοί µηχανισµοί ανύψωσης. 10     12,00 €   120 € 

 

       Σύνολο Οµάδας Α:   9.680 €          
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ΟΜΑ∆Α Β                                                             

 

1 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας  310  35,00 € 10.850 € 

 120 λίτρων µε πλαστικό καπάκι, 

µε δύο τροχούς Φ300 mm 

κατάλληλος για µηχανική ανύψωση.  

2 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας   20  50,00   1.000 € 

240 Λίτρων µε πλαστικό  

καπάκι, µε δύο τροχούς Φ300 mm  

κατάλληλος για µηχανική ανύψωση.  

3 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας   10  80,00 €    800 € 
 360 λίτρων µε πλαστικό καπάκι, 

µε δύο τροχούς Φ300 mm  

κατάλληλος για µηχανική ανύψωση.  

4 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας  170  190,00 € 32.300 € 
 1.100 λίτρων µε πλαστικό καπάκι  

µε τέσσερεις τροχούς Φ200 mm, 

µε ποδοµοχλό ανοίγµατος  

και ποδόφρενο ακινητοποίησης 

κατάλληλος για µηχανική ανύψωση. 

        

Σύνολο Οµάδας Β:            44.950 €              
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ΟΜΑ∆Α Γ                                                            

 

1 Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου  3  11.500,00 € 34.500 € 

 απορριµµάτων υπόγειας  

 αποθήκευσης χωρητικότητας 3 m3 

 

       Σύνολο Οµάδας Γ:  34.500 €            

 

 

                                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α-Γ :    89.130,00€  

      ΦΠΑ 24%   21.391,20€ 

 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:    110.521,20€ 

 

 

Ολογράφως: Εκατόν δέκα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

 

     Ο Συντάξας      Θεωρήθηκε 

 

 

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη    Απόστολος Παπαδόπουλος 

ΠΕ ∆ιοικητικού                                 Μηχανολόγος Μηχανικός 

           Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       (ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ)  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές όπου αναφέρεται η έννοια «περίπου» εννοείται ±5% της 
τιµής που αναφέρεται. 

 

Άρθρο 1 - Αντικείµενο της Προµήθειας 

H παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια: 

11. µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 660 λίτρων και 1.100 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι και ποδοµοχλό,  

12. πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 120 λίτρων,  
13. πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων, 
14. πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 360 λίτρων, 
15. πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε ποδοµοχλό, 
16. συστήµατα υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριµµάτων, και 
17. ανταλλακτικά εξαρτήµατα κάδων (π.χ. καπάκια, τροχούς, ποδοµοχλούς κ.λ.π.) προκειµένου 

να αντικατασταθούν αντίστοιχα φθαρµένα εξαρτήµατα κάδων από τα συνεργεία του ∆ήµου. 
 

Ο ανωτέρω εξοπλισµός θα τοποθετηθεί στις οδούς και στους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες, όπως αυτές κάθε φορά προκύπτουν, µε σκοπό τη µηχανική αποκοµιδή 
των οικιακών και βιοµηχανικών στερεών απορριµµάτων καθώς και για να αναπτυχθεί στο ∆ήµο 
ένα πρόγραµµα εναλλακτικού συστήµατος συλλογής απορριµµάτων (υπόγειοι κάδοι), το οποίο 
θα προωθεί εκτός από την υγιεινή απόρριψή τους και την αισθητική αναβάθµιση των σηµείων 
απόρριψης. 

 

Άρθρο 2 - Γενικά Χαρακτηριστικά των Μεταλλικών και Πλαστικών Κάδων Απορριµµάτων 

 

Οι προς προµήθεια µεταλλικοί και πλαστικοί κυλιόµενοι κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει: 

 

1. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, µεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για 
ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών και βιοµηχανικών απορριµµάτων. 

 

2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής και να ανταποκρίνονται προς τις 
νέες ισχύουσες Ευρωπαϊκές Νόρµες (ΕΝ 840). 

 

3. Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να 
δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκκα και ογκώδη απορρίµµατα. 

 

4. Οι κάδοι χωρητικότητας 660 και 1.100 λίτρων να φέρουν τέσσερις (4) τροχούς (ένα σε κάθε 
γωνία του κάδου) καθώς και δύο συστήµατα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από 
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αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων και 
πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα µε πείρους ανάρτησης και τύπου κτένας.   

 

5. Οι (πλαστικοί) κάδοι χωρητικότητας 120, 240 και 360 λίτρων να φέρουν δύο (2) τροχούς 
Φ300mm και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα σύγχρονα συστήµατα µηχανικής ανύψωσης 
κάδων.    

6. Να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.  

 

7. Οι προµηθευτές πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν πιστοποιητικά CE, ISO κλπ για τα 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσφέρουν.   

 

Άρθρο 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταλλικών Κάδων Απορριµµάτων 1.100  & 660 
Λίτρων 

 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους 1,5 χιλιοστών µε 
πρόσθετη θερµή επιψευδαργύρωση κατά DIN ή ΕΝ, µετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωµάτωση 
όλων των µεταλλικών µερών, σε πλήρες µπάνιο εγγυηµένης καθαρότητας σε ακατέργαστο 
ψευδάργυρο, πάχους 60 – 80 µικρά. 

 

3.1. Κυρίως Σώµα (Κορµός) 

 

α. Το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν 
ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την 
ανατροπή τους από το µηχανισµό ανύψωσης. 

 

β. Οι συγκολλήσεις στα επιµέρους µεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώµατος των κάδων, θα πρέπει 
να είναι συνεχούς ραφής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους.  

 

γ. Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος, θα τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο 
περιφερειακά πλαίσιο σχήµατος "Π", µε πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη για την αποφυγή, εισόδου 
νερών της βροχής εντός των κάδων και τη διαφυγή δυσάρεστων οσµών. 

 

δ. Ο κύριος κορµός των κάδων πρέπει να διαµορφώνεται µε κατάλληλες, βαθιές πρεσσαριστές 
νευρώσεις και να φέρει εξωτερικά, πρόσθετες γονατίδες στα σηµεία στρέψεως και µεταλλικές 
ενισχύσεις, στα σηµεία ανάρτησης, για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραµορφώσεων 
κατά τη χρήση τους. 

 

ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά 
τοιχώµατα, ισχυρούς µεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου διαµέτρου � 40 
� 2 χιλιοστών, πάχους 4 χιλιοστών και µήκους 50 χιλιοστών, πρόσθετες ειδικές χειρολαβές 
ανάρτησης, καθώς και ειδική µπάρα ανάρτησης τύπου κτένας, µε διπλό εσωτερικό τοίχωµα, για 
στιβαρότητα και ασφάλεια, κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
διεθνή στάνταρντ (ΕΝ, DIN). 

 

στ. Στη µια πλευρά του πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης µε 
σωλήνα διαµέτρου � 60 χιλιοστών, που θα κλείνει στεγανά µε πώµα. 
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ζ. Θα πρέπει επίσης, για την εύκολη µετακίνησή τους, στο κυρίως σώµα των κάδων, να υπάρχουν 
τέσσερεις (4) έως έξι (6) εργονοµικά κατανεµηµένες χαλύβδινες, συγκολληµένες πριν την 
επιψευδαργύρωση του κάδου, στιβαρής κατασκευής, εύχρηστες χειρολαβές. 

 

3.2. Καπάκι (Σκέπαστρο)  

 

α. Πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και 
θα ανοίγει προς τα επάνω, µε τη βοήθεια 2 χειρολαβών. 

 

β. Πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο είτε διπλού τοιχώµατος, 
πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα, είτε καλουπωτό µονοµπλόκ, πάχους τουλάχιστον 
5 χιλιοστών. 

    

γ. Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα, να έχει ελαστική 
παραµόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη 
ακτινοβολία. 

 

δ. Πρέπει να συνδέεται στο κυρίως σώµα µε κατάλληλους, στιβαρής κατασκευής µεντεσέδες, που 
εδράζονται στην επάνω, πίσω πλευρά των κάδων. 

 

ε. Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό 
παραµείνει τελείως ανοικτό. 

 

στ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του 
καπακιού, να επιτυγχάνεται αυτόµατα, µε το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος 
πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.  

 

ζ. Το χρώµα του καπακιού πρέπει να είναι σε απόχρωση RAL πράσινο.  

 

η. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, 
προτού αυτή επεξεργαστεί. 

  

θ. Επίσης οι κάδοι πρέπει να φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής ποδοµοχλό για το 
άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την παρεµβολή χεριών. 

 

3.3. Τροχοί - Ανάρτηση 

 

Οι τροχοί των κάδων πρέπει: 

 

α. Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα και µε 
συµπαγές ελαστικό περίβληµα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου 200 χιλιοστών, και 
αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 
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β. Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και 
στον κάθετο άξονά τους κατά 360�, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η 
µετατόπισή τους εύκολη. 

 

γ. Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η 
ενσωµάτωση του καθενός να επιτυγχάνεται µε 4 βίδες και αντίστοιχα παξιµάδια ασφάλειας. 

 

δ. Οι κονσόλες ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλα νευρωµένες από χαλυβδοέλασµα 
πάχους 4 χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και 
τις µηχανικές καταπονήσεις. 

 

ε. Να φέρουν πέδηση που θα περιλαµβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο εµπρόσθιους 
τροχούς για την ακινητοποίησή τους. 

 

3.4. ∆ιαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη 

 

α. Οι διαστάσεις συσχετιζόµενες µε την εκάστοτε χωρητικότητα πρέπει να ακολουθούν τα πλέον 
πρόσφατα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 

 
β. Tο βάρος του κενού κάδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 κιλά. 

  

γ. To ωφέλιµο φορτίο των κάδων δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 250 κιλά.  

 

3.5. Λοιπά Στοιχεία 

 

α. Οι κάδοι να φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήµατα σύµφωνα µε Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να 
είναι ορατοί και την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. 

 

β. Οι κάδοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO, 
πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. µε τα αναλυτικά 
τεστ ελέγχου και δοκιµών κατά ΕΝ καθώς και σήµα ασφάλειας CE. 

 

γ. Στους κάδους πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

- Μήνυµα επιλογής του ∆ήµου 

- Εργοστάσιο κατασκευής. 

- Έτος κατασκευής. 

- Νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 

 

δ. Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόµενους κάδους, θα 
εκτιµηθεί ιδιαιτέρως και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία των  
προαναφερόµενων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, 
σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασµένα κατά EN, DΙΝ κ.λ.π. 
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Άρθρο 4 – Τεχνικές Προδιαγραφές Πλαστικών Κάδων Απορριµµάτων 120, 240, 360 
Λίτρων 

 

4.1.Περιγραφή του κάδου  

 

Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα 
STANDARDS ΕΝ 840 -1, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά 
απορρίµµατα καθώς και αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. 

Η χωρητικότητα των κάδων θα έχει µέγιστη απόκλιση +5% αντίστοιχα αποδεικνυόµενη από την 
αναλυτική έκθεση ελέγχου που συνοδεύει το προϊόν και θα πρέπει να κατατεθεί µε την 
προσφορά  

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εµπορικών 
και βιοµηχανικών απορριµµάτων. 

Στην µπροστινή πλευρά του θα πρέπει να φέρει ειδικά ενισχυµένο χείλος ούτως ώστε να είναι 
δυνατή η ανύψωσή του µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. 

Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης 
ποιότητας που έχει εµπλουτισθεί µε ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσµατικά από 
απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές (µεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας και χηµικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασµένος 
από υψηλής αντοχής  γαλβανισµένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που 
εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη µετακίνηση. 

Το κυρίως σώµα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε χύτευση µονοµπλόκ σε 
τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 

To καπάκι πρέπει να προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως σώµα µε δύο ειδικούς συνδέσµους και 
να έχει δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγµα του για 
την τοποθέτηση των απορριµµάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα 
επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρµόζει ακριβώς στο κυρίως σώµα για να αποφεύγονται η 
διαφυγή οσµών και η είσοδος εντόµων και νερού στον κάδο. 

Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σε χύτευση µονοµπλόκ και µε ειδικό 
σχεδιασµό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να µην υπόκεινται σε παραµορφώσεις. Ο 
σχεδιασµός του (σχήµα, στρογγυλεµένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να 
εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόµη και όταν δεν χρησιµοποιούνται 
πλαστικές σακούλες. Η  χειρολαβή µεταφοράς πρέπει να είναι εργονοµική για να επιτρέπει την 
άνετη και εύκολη µεταφορά. Το χείλος προσαρµογής σε ανυψωτικό µηχανισµό πρέπει να είναι 
µε  ειδική ενίσχυση για µεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση 
στους τυποποιηµένους µηχανισµούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 

Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη µετακίνηση ακόµη και σε 
επικλινή εδάφη ή σκάλες. Για τον λόγο αυτό οι τροχοί τους θα πρέπει να έχουν διάµετρο 
300 mm. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει µόνο µε χρήση ειδικών εργαλείων. 

Στην οπίσθια πλευρά του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική 
οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, 
για την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται µε 
ειδικό καπάκι  και ειδική τσιµούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

4.2.Τρόπος Χειρισµού 

 

Ο χειρισµός του κάδου πρέπει να είναι απλός. Με απλό σήκωµα του καπακιού (πρέπει να 
υπάρχουν δύο χειρολαβές) το καπάκι να ανοίγει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριµµάτων, 
ενώ στην συνέχεια να κλείνει εφαρµόζοντας πολύ καλά στο κυρίως σώµα. 

Οι κάδοι θα πρέπει να διαθέτουν ποδοµοχλό ανοίγµατος καπακιού  



 64 

Τo άδειασµα του κάδου πρέπει να γίνεται µε απλή προσαρµογή του χείλους στην "χτένα" και 
ανύψωση. Το καπάκι πρέπει να ανοίγει αυτόµατα κατά την ανατροπή έτσι ώστε τα απορρίµµατα 
να αδειάζονται στο απορριµµατοφόρο. 

Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους 
και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική 
και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό 
του πλυντηρίου κάδων. 

  

4.3.Πρόσθετα Χαρακτηριστικά 

 

Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. για 
να είναι ορατός την νύχτα. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας και µήνυµα επιλογής του ∆ήµου, 
καθώς και το έτος προµήθειας µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση 
στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου.  

Οι κάδοι θα είναι χρώµατος επιλογής του ∆ήµου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά 
την χύτευση. 

  

Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα στο σώµα ή στο καπάκι τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Τον αριθµό αυτού του ευρωπαϊκού προτύπου (EN 840) · 

• Την ονοµαστική χωρητικότητα 

• Μήνα και έτος παραγωγής 

• Τον προµηθευτή 

• Tο όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή 

• Συνολική επιτρεπόµενη µάζα, σε χιλιόγραµµα 

• Σήµανση CE 
Σήµανση ελεγµένου προϊόντος σύµφωνα µε τα πιστοποιητικά που διαθέτει (ενδεικτικά GS, RAL, 
NF κ.τ.λ. ) 

 

Άρθρο 5 – Τεχνικές Προδιαγραφές Πλαστικών Κάδων Απορριµµάτων 1.100 Λίτρων 

 

5.1 Γενικά 

 

Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα 
STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά 
απορρίµµατα καθώς και αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. 

Η χωρητικότητα των κάδων θα έχει µέγιστη απόκλιση +5% αντίστοιχα αποδεικνυόµενη από την 
αναλυτική έκθεση ελέγχου που συνοδεύει το προϊόν και θα πρέπει να κατατεθεί µε την 
προσφορά  

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εµπορικών 
και βιοµηχανικών απορριµµάτων. 

Οι κάδοι πρέπει να διαθέτουν διατάξεις πχ πάνω στις πλευρικές επιφάνειές τους και περίπου στο 
κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες, που χρησιµεύουν για 
την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου 
(βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του 
και µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. 
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5.2. Ειδικά 

 

Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι  µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα,  
καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή µονοµπλόκ τµήµατα. 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς 
σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, 
κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ' όλα τα σηµεία του κάδου. 

Το βάρος του κάδου, θα αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά που διαθέτει,  

Το πάχος του σώµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χιλιοστά .  

 

5.3 Κυρίως Σώµα (Κορµός) 

 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωσή του από τα υλικά, µε 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό.    

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το 
κυρίως σώµα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά 
ενισχυµένο ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του.  

Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις 
τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 

Θα φέρει µονοµπλόκ τις απαραίτητες χειρολαβές, τουλάχιστον 4, κατάλληλης διατοµής και 
ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 

Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και 
το κλείσιµο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει 
κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους  ισχυρούς µεντεσέδες 
µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων 
των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, 
πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 

Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι µονοµπλόκ µε το κυρίως σώµα και πλάτους κατ’ ελάχιστον 14cm ο 
κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και 
να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 

 

5.4. Τροχοί 

 

Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό  αρίστης 
κατασκευής και ποιότητας διαµέτρου Φ200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί 
κατακόρυφο άξονα κατά 360ο, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα 
χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου τριβέως και 
συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και διαµορφωµένης ικανής 
να δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ειδικά στο σηµείο 
στήριξης των τροχών στον πυθµένα θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα. 

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα στους 
δυο τροχούς που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι. 
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5.5 Οπή Καθαρισµού 

 

Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του, υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που 
θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ, αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, για την 
εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται µε ειδικό 
καπάκι  και ειδική τσιµούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

5.6 Καπάκι Κάδου 

 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο, κατασκευασµένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο είτε διπλού 
τοιχώµατος, πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα, είτε καλουπωτό µονοµπλόκ, πάχους 
τουλάχιστον 5 χιλιοστών, και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση 
των υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και 
χτυπήµατα. 

Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να 
συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων µεντεσέδων που θα 
περιλαµβάνουν κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, 
αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, 
παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α.  

Στο καπάκι θα πρέπει να υπάρχει ανάγλυφα σήµανση CE καθώς και το έτος παραγωγής.  

Επίσης, οι πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 1100lt θα διαθέτουν ενσωµατωµένα δύο µικρά 
καπάκια κατασκευασµένα επίσης από πολυαιθυλένιο µε χωριστό σύστηµα εύκολου ανοίγµατος 
και σταθεροποίησης σε κλειστή θέση, ώστε να µπορεί να γίνει απόρριψη µικρών αντικειµένων 
και σάκων απορριµµάτων οικιακού µεγέθους στον κάδο χωρίς το άνοιγµα του µεγάλου 
καπακιού. Οι διαστάσεις των θυρίδων θα είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό και επιφάνειας 
τουλάχιστον 1000cm2 η κάθε µία. Οι υποδοχές του καπακιού για προσαρµογή των θυρίδων θα 
είναι σταθερές. Το άνοιγµα και οι υποδοχές θα είναι κατασκευασµένες από την πρέσα και το 
καλούπι κατασκευής, αποκλειόµενων ιδιοκατασκευών, και θα υπάρχει ειδική µέριµνα και χείλος 
στο κυρίως καπάκι για αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. 

Θα υπάρχει στιβαρός ποδοµοχλός ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος 
ώστε να µην χρειάζεται ιδιαίτερη µυϊκή δύναµη για το άνοιγµα του καπακιού µε σχετικά µικρή 
διαδροµή του πεντάλ και θα µπορεί να λειτουργεί  ακόµα και όταν το άνοιγµα του κάδου γίνεται 
από την πλευρά του πεζοδροµίου. Θα είναι γαλβανισµένος για µακροχρόνια αντοχή στην 
οξείδωση και θα στηρίζεται επί ποινή αποκλεισµού στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώµα του 
κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος 

Ο ποδοµοχλός θα διαθέτει ειδικό αποσβεστήρα κίνησης (αµορτισέρ) ούτως ώστε να βοηθάει 
στην οµαλή επαναφορά του καπακιού στην αρχική του θέση, κλειστό. 

 

5.7 Άλλα στοιχεία 

 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα 
σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. 

Η διαµόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους 
και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική 
και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό 
του πλυντηρίου κάδων. 
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5.8 Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

 

α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. 

β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας και µήνυµα επιλογής του 
∆ήµου, καθώς και το έτος προµήθειας µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανάγλυφη ανεξίτηλη 
θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου.  

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος επιλογής του ∆ήµου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη 
κατά την χύτευση. 

  

Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα στο σώµα ή στο καπάκι τουλάχιστον τα κάτωθι: 

• Τον αριθµό αυτού του ευρωπαϊκού προτύπου (EN 840) · 

• Την ονοµαστική χωρητικότητα 

• Μήνα και έτος παραγωγής 

• Τον προµηθευτή 

• Tο όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή 

• Συνολική επιτρεπόµενη µάζα, σε χιλιόγραµµα 

• Σήµανση CE 
Σήµανση ελεγµένου προϊόντος σύµφωνα µε τα πιστοποιητικά που διαθέτει (ενδεικτικά GS, RAL, 
NF κ.τ.λ. ) 

 

Συµπληρωµατικά Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς (Με Ποινή Αποκλεισµού) 

 

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του προµηθευτή ότι 
δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών στο ∆ήµο για διάστηµα δέκα 
(10) ετών και τις ανάγκες service για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα 
καλύψει µε ανταλλακτικά το ∆ήµο, ακόµη και απευθείας εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη. 

 

2) Προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό 
προµήθεια κάδων στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρηµένη κατάσταση 
προσωπικού του διαγωνιζόµενου, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η επάρκεια του 
τεχνικού προσωπικού του.  

 

3) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης Υπεύθυνη ∆ήλωση για την προσφερόµενη 
εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος και τον χρόνο παράδοσης, 
που δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να 
προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, συµβόλαιο 
αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και µε ισχύ τουλάχιστον όσος ο 
χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόµενων ειδών. 

 

4) Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/1/2/5/6 - από πιστοποιηµένα κέντρα - για τα 
υπό προµήθεια είδη, µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα 
βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, βάρη κ.α). Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή 
για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι 
ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσµό, σκληρότητα και αντοχή σε 
διάβρωση. 
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5) Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (∆ιαχείριση της Ποιότητας) και ISO 14001 
(Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης). 

 

Άρθρο 6 - Τεχνικές Προδιαγραφές Υπογείων Κάδων Απορριµµάτων 

 

Οι υπόγειοι κάδοι θα πρέπει είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής και θα έχουν 
αποδεδειγµένη και δοκιµασµένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον 5ετίας 
µε ελάχιστο πλήθος εγκατεστηµένων µονάδων 1.000 τεµάχια.  

 

Πρωτότυπα συστήµατα υπόγειων κάδων που δεν έχουν δοκιµαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά. 

 

Το σύστηµα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να 
διασφαλίζεται η µακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήµατα. 

 

Ειδικότερα το υπέργειο τµήµα θα πρέπει να εµφανίζει αρχιτεκτονικό σχεδιασµό ώστε να 
εναρµονίζεται µε τον περιβάλλοντα χώρο του σηµείου εγκατάστασης. 

 

Οι κάδοι θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλοι για συνεργασία µε τον υφιστάµενο στόλο 
απορριµµατοφόρων του ∆ήµου, δηλαδή συµβατικού τύπου απορριµµατοφόρα οπίσθιας 
φόρτωσης µε µηχανισµό τύπου πρέσας εκ των οποίων δύο (2) εξ’ αυτών είναι εφοδιασµένα µε 
υδραυλικό µηχανισµό γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι).  

 

Η δε εκκένωσή τους υποχρεωτικά θα επιτυγχάνεται µε προσαρµογή στους πλευρικούς βραχίονες 
ανατροπής του ανυψωτικού µηχανισµού του απορριµµατοφόρου οχήµατος µε τον οποίο 
ανατρέπονται οι συµβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων. 

 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι συγκροτηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις απαιτούµενες 
συνθήκες ασφάλειας κατά το χειρισµό τους.  

 

Ειδικότερα δε - και όπου εφαρµόζεται - τα επί µέρους τµήµατα των κάδων θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-13071-1 και EN-13071-2.  

 

Το σύστηµα υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στο σχεδιασµό και στη 
λειτουργία του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισµό, εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες 
συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισµό, όποτε απαιτείται. 

 

Το σύστηµα υπόγειων κάδων θα πρέπει επίσης να παρέχει επαρκή στεγανότητα κατά των 
υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσµών και να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόµων 
και τρωκτικών. 

  

Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό προµήθεια υπόγειων 
κάδων στα προβλεπόµενα σηµεία λειτουργίας καθώς και η παροχή της δέουσας τεχνογνωσίας 
από µέρους του αναδόχου για την ορθή εγκατάστασή τους από τον ∆ήµο. 

 

Το σύστηµα των κάδων θα αποτελείται από το υπόγειο και το υπέργειο τµήµα. 
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6.1. Υπόγειο Τµήµα 

 

6.1.α. Προστατευτικό Φρεάτιο 

 

Το υπόγειο τµήµα θα αποτελείται από µια τάφρο βάθους 2 m περίπου, κατάλληλης διατοµής, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο. 

Για τη σταθεροποίηση του εδάφους και τη στεγανοποίηση ο χώρος έκαστης τάφρου θα 
επενδύεται εσωτερικά µε ένα φρεάτιο κατάλληλου σχήµατος, ενδεικτικά κόλουρης πυραµίδας, 
µε εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) ενδεικτικά 1,7x1,7x1,9µ, ολόσωµης κατασκευής, από 
προκατασκευασµένο σκυρόδεµα κατάλληλων προδιαγραφών (ενδεικτικά κατηγορίας C30/37), 
ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής.  

Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού πάχους (120mm τουλάχιστον) ώστε να 
παρέχεται η απαιτούµενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή τυχόν 
υδροφόρου ορίζοντα ή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών 
και στραγγισµάτων στο υπέδαφος. 

Το φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισµό του 
εσωτερικού χώρου καθώς και την άντληση υγρών που θα έχουν τυχόν εισέλθει εντός αυτού. 

Για τη διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασµένο φρεάτιο κατά την παράδοσή 
του θα πρέπει να είναι έτοιµο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την 
εύκολη εναπόθεσή του και προσαρµογή του µέσα στην τάφρο. 

Επιπλέον ο πυθµένας της τάφρου θα πρέπει να έχει επαρκή θεµελίωση ώστε να µην 
παρουσιάζονται προβλήµατα καθίζησης του προκατασκευασµένου φρεατίου µέσα στο έδαφος. Η 
θεµελίωση θα πραγµατοποιηθεί µε διάστρωση σκυροδέµατος κατάλληλης αντοχής (ενδεικτικά 
C12/15), µε πάχος 10cm τουλάχιστον. 

Κατά την εγκατάστασή του, το φρεάτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιασµένο» µε την 
άνω επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου. Περιµετρικά θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα 
κανάλια αποστράγγισης µέσω των οποίων θα µπορεί να διαφεύγει το νερό της βροχής χωρίς να 
παρουσιάζεται πρόβληµα εισροής µέσα στο χώρο του κάδου. 

 

6.1β. Κάδος Αποθήκευσης Απορριµµάτων 

 

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο αποθήκευσης 
των απορριµµάτων µε γεωµετρική χωρητικότητα  3m³  (�10%).  

Ο κάδος αποθήκευσης απορριµµάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υλικό πλήρως 
ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαµπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήµατα και 
προσκρούσεις (κατά προτίµηση από πλαστικό υλικό).  

Σηµειώνεται ότι η προτίµηση για κατασκευή από πλαστικό υλικό (πολυαιθυλένιο) θα συµβάλλει 
στη µείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες αποκοµιδής.  

Ο δε πυθµένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. 

Ο κάδος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε διατάξεις παραλαβής και ανέλκυσης από το έδαφος 
οι οποίες θα συνεργάζονται µε υδραυλικό γερανό µε σύστηµα απλού γάντζου αγκίστρωσης.  

Η εκκένωση του κάδου θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά µε την ανατροπή του µέσα στη 
χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συµβατικού απορριµµατοφόρου οχήµατος (τύπου πρέσας) σε 
συνεργασία µε τους πλευρικούς βραχίονες DIN κλασσικού τύπου ανυψωτικού µηχανισµού.  

Προς τούτο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να είναι συµβατά για 
συνεργασία µε τον ανυψωτικό µηχανισµό. 
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Το καθαρό βάρος του κάδου δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 150 kg ώστε µαζί µε το 
φορτίο των απορριµµάτων (συνολικό βάρος 800 Kg περίπου) να µπορεί να συνεργάζεται µε 
υδραυλικούς µηχανισµούς γερανοφόρου ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 35 kNm. 

Όλη η συγκρότηση της κατασκευής του κάδου, και ιδίως η διάταξη ανάρτησης στο µηχανισµό 
γερανοφόρου πρέπει να αντέχει στο άθροισµα του απόβαρου και του φορτίου απορριµµάτων 
έκαστου κάδου προσαυξανόµενο µε συντελεστή ασφαλείας 20% τουλάχιστον.  

Σε κάθε περίπτωση ο κάδος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη ικανότητα αντοχής σε φορτία έως 
1.000 kg τουλάχιστον. 

Ο αναγκαίος µηχανισµός γερανοφόρου για την παραλαβή και την ανέλκυση του κάδου από το 
έδαφος θα πρέπει να είναι τέτοιων γεωµετρικών χαρακτηριστικών και βάρους ώστε να µπορεί 
υποχρεωτικά να προσαρµοστεί στον υπάρχοντα στόλο απορριµµατοφόρων οπίσθιας φόρτωσης 
του ∆ήµου. 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι µε τρόπο ώστε να µην απαιτείται η χρήση 
σταθεροποιητών για τη λειτουργία του µηχανισµού γερανοφόρου προκειµένου να µπορούν να 
επιταχύνονται οι χρόνοι αποκοµιδής. 

Πιο συγκεκριµένα, για το χειρισµό των υπό προµήθεια υπόγειων κάδων, ο ∆ήµος χρησιµοποιεί 
ήδη δύο (2) διαξονικά απορριµµατοφόρα οχήµατα τύπου πρέσας µικτού φορτίου 19tn, τα οποία 
φέρουν στην οροφή τους περιστροφικό µηχανισµό υδραυλικού γερανού. Στο άκρο της 
τηλεσκοπικής µπούµας ο γερανός φέρει µια αλυσίδα µε διάταξη απλού γάντζου. Η δε 
συµβατότητα συνεργασίας µε τα εν λόγω απορριµµατοφόρα θα επαληθευτεί κατόπιν 
προσκόµισης δείγµατος του προσφερόµενου είδους από τους υποψήφιους προµηθευτές. 

Ο κάδος υπόγειας αποθήκευσης θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
EN-13071-1:2008 και θα προσκοµίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 

 

6.1γ. Πλατφόρµα Ασφαλείας 

 

Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκοµιδής κατά τη διαδικασία 
εξαγωγής, ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου 
προστατευτικού φρεατίου θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε µια µετακινούµενη πλατφόρµα η 
οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισµένος εντός του 
φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του κάδου η εν λόγω πλατφόρµα θα µετακινείται προς τα πάνω 
ώστε να καλύπτει µε ασφάλεια το άνοιγµα του υπόγειου τµήµατος και να προστατεύει τους 
διερχόµενους όσο χρόνο ο κάδος βρίσκεται αποµακρυσµένος από το χώρο του φρεατίου.  

Η εν λόγω πλατφόρµα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόµου βάρους έως 
150 kg που τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρµα θα υποχωρεί προς τα κάτω µόνο κατά 
την εκ νέου βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου.  

Ειδικότερα, η πλατφόρµα ασφαλείας θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου EN-13071-2:2008 και θα προσκοµίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 

Προκειµένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήµατα, είναι επιθυµητό οι µηχανισµοί 
λειτουργίας της πλατφόρµας να µην βασίζονται σε συστήµατα αντίβαρων. 

Επιπλέον, η ως άνω πλατφόρµα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε διατάξεις και µηχανισµούς 
που επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού 
φρεατίου για τυχόν επεµβάσεις συντήρησης και καθαρισµού. 

 

6.2.Υπέργειο Τµήµα 

 

6.2.α. Πλατφόρµα Πεζοδρόµου 

 

Το πάνω µέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει να καλύπτεται µε µια 
κατάλληλα διαµορφωµένη πλατφόρµα η οποία θα βρίσκεται κατά προτίµηση στη στάθµη του 
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πεζόδροµου και θα είναι διαστάσεων που ταυτίζονται µε την ανωτέρω περίµετρο του πλαισίου 
του προστατευτικού φρεατίου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών πάνω 
από το χώρο του υπόγειου κάδου.  

Η πλατφόρµα πεζόδροµου θα πρέπει να εφάπτεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής 
στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσµών και εισροής των νερών της βροχής 
εντός του φρεατίου.  

Η αντοχή σε φορτίο της πλατφόρµας θα πρέπει να είναι 450 kg/m2 τουλάχιστον. 

Από την εµφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρµας θα φέρει κατάλληλη επικάλυψη µε υλικά 
υψηλής αντοχής και αισθητικής (ενδεικτικά µε πλακίδια φυσικού πετρώµατος γρανίτη), η οποία 
θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τον περιβάλλοντα χώρο του σηµείου εγκατάστασης και θα πρέπει 
να είναι ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές. 

Η πλατφόρµα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε κατάλληλους µηχανισµούς ή διατάξεις µε τους 
οποίους θα ανοίγει ώστε να µπορεί µε ασφάλεια να παραλαµβάνεται ο κάδος κατά τη φάση της 
αποκοµιδής του.  

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα κλειδώµατος που θα συγκρατεί την πλατφόρµα µε 
ασφάλεια σε οριζόντια θέση.  

Το ξεκλείδωµα θα επιτυγχάνεται µε κλειδί µε το οποίο θα εφοδιάζεται το πλήρωµα της 
αποκοµιδής.  

Γενικά ο χειρισµός ανοίγµατος και κλεισίµατος της πλατφόρµας θα πρέπει να είναι εύκολος 
χωρίς να απαιτείται άσκηση µεγάλης µυϊκής δύναµης και σε κάθε περίπτωση να µπορεί να 
πραγµατοποιείται από ένα άτοµο σε συνήθη φυσική κατάσταση.  

Η πλατφόρµα πεζοδροµίου θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-2:2008 και θα προσκοµίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 

 

6.2.β.  ∆ιάταξη Εισαγωγής Απορριµµάτων µέσα στον Κάδο 

 

Πάνω στην ως άνω περιγραφόµενη πλατφόρµα θα προσαρµόζεται το υπέργειο τµήµα που 
αποτελείται από ένα «πύργο» εισαγωγής των απορριµµάτων.  

Επειδή ο πύργος αποτελεί το εµφανές σηµείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να παρουσιάζει 
προσεγµένο και ελκυστικό σχεδιασµό.  

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της διαχρονικής ελκυστικής εµφάνισης το σώµα του πύργου 
εισαγωγής θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο πύργος θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρµας και πάνω από το κέντρο του 
κάδου ώστε να επιτυγχάνεται οµαλή ισοκατανοµή των απορριµµάτων που ρίπτονται µέσα στον 
κάδο. 

Ο πύργος θα είναι κατάλληλου σχήµατος (ενδεικτικά ορθογωνίου ή κυλινδρικού σχήµατος) και 
θα πρέπει να είναι σχετικά συµπαγών διαστάσεων, ύψους ενδεικτικά 1,2 m και όγκου ενδεικτικά 
250 lt ώστε να καταλαµβάνει κατά το δυνατόν µικρότερο χώρο επί εδάφους.  

Ο πύργος θα φέρει ένα στόµιο ικανών διαστάσεων (ενδεικτικά 50x50 cm έως 70x70cm ή 
διαµέτρου 50-70 cm) ώστε να µπορεί να δέχεται σακούλες µε οικιακά απορρίµµατα ή 
ανακυκλώσιµα υλικά.  

Υποχρεωτικά ο πύργος θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή 
εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσµών.  

Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγµα από τους χρήστες. Επιθυµητό 
είναι το σκέπαστρο να ανοίγει µε µηχανισµό ποδοπεντάλ. 

 

6.3. Λοιπές Τεχνικές Απαιτήσεις 
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Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνεται η µεταφορά των κάδων στα σηµεία εγκατάστασης 
που θα οριστούν από την Υπηρεσία καθώς και η εκτέλεση των εργασιών συναρµολόγησης & 
εγκατάστασής τους. 

Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης οι υπηρεσίες του ∆ήµου αναλαµβάνουν να 
εξασφαλίσουν για κάθε σηµείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια τοµής 
οδοστρώµατος) καθώς και την µη ύπαρξη υπόγειων υποδοµών δικτύων Ο.Κ.Ω. (ήτοι 
σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης, καλωδιώσεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, δηµοτικού φωτισµού, οπτικών 
ινών, κλπ).  

Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαµψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν µε 
φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του ∆ήµου, πριν τη διαµόρφωση των απαιτούµενων τάφρων από 
τον ανάδοχο. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι εργασίες για τη διαµόρφωση της τάφρου εγκατάστασης έκαστου κάδου - 
ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώµατος και εκσκαφή του εδάφους σε διαστάσεις και 
προδιαγραφές που θα υποδείξει ο ανάδοχος - θα γίνουν µε φροντίδα και δαπάνες του 
αναδόχου.  

Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες σε κάθε σηµείο 
εγκατάστασης: 

- κατασκευή κατάλληλης θεµελίωσης από σκυρόδεµα στον πυθµένα κάθε τάφρου εκσκαφής για 
αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσµατος των κάδων µε την 
επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου, 

- επίχωση / εγκιβωτισµός των υπόγειων κάδων µε κατάλληλο αδρανές υλικό,  

- κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιµετρικά των κάδων και αποκατάσταση 
της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση. 

 

Ο ανάδοχος θα προβεί µε δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του 
προστατευτικού προκατασκευασµένου φρεατίου µέσα στις τάφρους εγκατάστασης και σε όλες 
τις απαιτούµενες εργασίες συναρµολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιµέρους τµηµάτων 
και µηχανισµών ώστε οι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση λειτουργίας, έτοιµοι για χρήση. 

 

6.4. Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 

 

Τα περιγραφόµενα στην παρούσα µελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία, επί ποινή 
αποκλεισµού, θα πρέπει να ικανοποιούν τα υπό προµήθεια είδη. 

 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις παρακάτω 
πληροφορίες και στοιχεία: 

 

α.  Κατάλογο οµοίων κατασκευών 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων παρόµοιων εγκαταστάσεων που 
έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής κατά την τελευταία πενταετία µε 
αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή (Ως 
ελάχιστη απαίτηση θεωρείται η προσκόµιση τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεων αντίστοιχων 
φορέων ΝΠ∆∆/ ΟΤΑ για καλή διαγωγή των προσφερόµενων ειδών). 

   

β. Τεχνικές πληροφορίες για τον πύργο τροφοδοσίας 

- Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης. 

- Γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 

- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας. 
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γ. Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο απορριµµάτων 

- Υλικό κατασκευής. 

- ∆ιαστάσεις, χωρητικότητα και βάρος του κάδου.  

  

δ. Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασµα του κάδου 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων προσαρµογής στον ανυψωτικό µηχανισµό του 
απορριµµατοφόρου για την εκκένωση του κάδου δια της ανατροπής. 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήµατος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό).  

- Υπεύθυνη δήλωση για συµβατότητα µε τους υφιστάµενους γερανούς στα δύο (2) 
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου (µάρκας/τύπου HIAB 3600). 

 

ε. Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρµα πεζόδροµου 

- Σχεδιάγραµµα της συγκρότησης.  

- Αναφορά στην µηχανική αντοχή της κατασκευής. 

- Περιγραφή συστήµατος αποτροπής εισροής νερών βροχής µέσα στο υπόγειο τµήµα.  

- Περιγραφή προτεινόµενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρµας.  

- Περιγραφή του συστήµατος ανοίγµατος καθώς και περιγραφή του συστήµατος κλειδώµατος. 

 

στ. Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρµα ασφαλείας 

- Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας. 

- ∆ιάταξη λειτουργίας της πλατφόρµας (προκειµένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήµατα, 
θα πρέπει να αποφευχθούν συστήµατα µε αντίβαρα). 

- Να αναφερθεί η µέγιστη φόρτιση, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 150 kg που 
ασκούνται σε όλα τα σηµεία της πλατφόρµας. 

 

ζ. Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων 

- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης  

- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες συναρµολόγησης, κλπ. 

 

η. Πληροφορίες για το χρόνο παράδοσης 

Υποβολή δήλωσης για το χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας.  

 

θ. Πληροφορίες για την παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας 

Υποβολή δήλωσης για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστηµα δώδεκα 
(12) µηνών. 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να διατυπώσουν µε σαφήνεια τους όρους εφαρµογής της παρεχόµενης 
εγγύησης. 

 

ι.  Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος 



 74 

Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την παροχή των 
ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες service. 

 

ια.  Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού 

Υποβολή δήλωσης για τη δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου σχετικά µε τον ορθό 
χειρισµό των υπόγειων κάδων, τους ελέγχους και τις τυχόν τακτικές εργασίες συντήρησης που 
απαιτούνται. 

 

ιβ. Πιστοποιητικά ποιότητας και µηχανικής αντοχής 

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για το εργοστάσιο 
κατασκευής και για τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό.  

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτα. 

Θα προσκοµιστούν πιστοποιητικά ποιότητας και συµµόρφωσης µε τα ισχύοντα πρότυπα από 
αναγνωρισµένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόµενο τύπο κάδων. 

Ειδικότερα δε, οι προσφερόµενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές: 

- ∆οκιµή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης, 

- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις , 

- ∆οκιµή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης, 

- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις,  

- ∆οκιµή µηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης,  

- ∆οκιµή διάβρωσης µεταλλικών µερών του κάδου αποθήκευσης. 

Επιπλέον, οι ζητούµενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 
όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές : 

- Αντοχή πλατφόρµας ασφαλείας,  

- Λειτουργικότητα πλατφόρµας ασφαλείας, 

- Αντοχή πλατφόρµας πεζόδροµου κυκλοφορίας πεζών. 

 

Άρθρο 7 - Τεχνικές Προδιαγραφές Ανταλλακτικών Κάδων Απορριµµάτων 

 

Όλα τα ανταλλακτικά εξαρτήµατα κάδων πχ. ρόδες, ποδοµοχλοί, καπάκια κλπ θα είναι 
προδιαγραφών αντίστοιχων µε αυτών που χρησιµοποιούνται στους προς προµήθεια 
καινούργιους κάδους. 

        

 

Ο Συντάξας      Θεωρήθηκε 

 

Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη                 Απόστολος Παπαδόπουλος 

ΠΕ ∆ιοικητικού                    Μηχανολόγος Μηχανικός 

       Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       (ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ)  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

4. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον όλες αποτελούν απαράβατους όρους (άρθρο 
91 του Ν. 4412/16).  

5. Επειδή το υλικό της εν λόγω προµήθειας είναι διαιρετό, έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να 
προσφέρει είτε για µία είτε για περισσότερες ή και για όλες τις οµάδες του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού.  

6. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η προσφορά όλων των ειδών της Οµάδας για την οποία 
συµµετέχει έκαστος ενδιαφερόµενος. 

7. Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας, απολύτως καινούργια και 
αµεταχείριστα. Όλα τα είδη (µεταλλικοί και πλαστικοί κάδοι και τα ανταλλακτικά τους) πρέπει 
να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.  

8. Oι κάδοι και τα ανταλλακτικά τους πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
της διεθνούς σειράς ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή αντίστοιχων χωρών 
της Ε.Ε. µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών κατά ΕΝ, καθώς και πιστοποίηση CE.  
Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν κάθε άλλη πιστοποίηση των κάδων που τυχόν 
διαθέτουν σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας της πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται και 
της παραγωγικής τους διαδικασίας και διακίνησης. 

9. Στον κάθε τροχήλατο κάδο θα υπάρχουν ανάγλυφα γραµµένα το έτος παραγωγής και η 
επωνυµία του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης ο κάθε κάδος θα φέρει τα στοιχεία ιδιοκτησίας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, καθώς επίσης λέξεις ή φράσεις (µήνυµα) που θα ζητήσει η Υπηρεσία 
Καθαριότητας του ∆ήµου. 

10. Κάθε διαγωνιζόµενος στις Οµάδες Α και Β του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας 
µελέτης, θα πρέπει κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του να προσκοµίσει στο 
Αµαξοστάσιο του ∆ήµου (Λακωνίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Άγιο Στέφανο) από ένα (1) 
δείγµα των πλαστικών κάδων χωρητικότητας 120, 240, 360 και 1100 λίτρων, και των 
µεταλλικών κάδων χωρητικότητας 660 και 1100 λίτρων, µε τους οποίους συµµετέχει στο 
διαγωνισµό, οι οποίοι θα παραµείνουν στην Υπηρεσία µέχρι την ανακήρυξη του αναδόχου και 
θα επιστραφούν µετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας στους συµµετέχοντες που δεν θα 
αναδειχτούν ανάδοχοι. 

11. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και 
εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών, κατόπιν έγγραφης εντολής αρµοδίων 
οργάνων µε ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή. Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα 
µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

12. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει µε την προσκόµισή τους, κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 από την Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 221 παρ. 11β. 

 

                   Ο Συντάξας             Θεωρήθηκε 

 

 

 Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη     Απόστολος Παπαδόπουλος 

 ΠΕ ∆ιοικητικού                           Μηχανολόγος 
Μηχανικός 

           Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ)  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

ΟΜΑ∆Α Α 

1 Μεταλλικός κάδος χωρητικότητα 1.100 

λίτρων µε πλαστικό καπάκι, µε τέσσερις 

τροχούς Φ200mm, µε ποδοµοχλό 

ανοίγµατος και ποδόφρενο 

ακινητοποίησης κατάλληλος για 

µηχανική ανύψωση 

20   

2 Μεταλλικός κάδος χωρητικότητας 660 

λίτρων µε πλαστικό καπάκι µε τέσσερις 

τροχούς Φ200mm, µε ποδοµοχλό 

ανοίγµατος και ποδόφρενο 

ακινητοποίησης κατάλληλος για 

µηχανική ανύψωση. 

10   

3 Ανταλλακτικές ρόδες Φ200 mm απλές 

για µεταλλικούς κάδους 1.100 & 660 

λίτρων. 

20   

4 Ανταλλακτικές ρόδες Φ200 mm µε απλό 

ποδόφρενο για µεταλλικούς κάδους 

1.100 & 660 λίτρων. 

20   

5 Ανταλλακτικά καπάκια κάδων για 

µεταλλικούς κάδους 1.100 λίτρων.  
10   

6 Ανταλλακτικά καπάκια κάδων για 

µεταλλικούς κάδους 660 λίτρων. 
10   

7 Ανταλλακτικοί µηχανισµοί ανύψωσης. 10   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α   

ΟΜΑ∆Α Β  

1 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 120 310   
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λίτρων µε πλαστικό καπάκι, µε δύο 

τροχούς Φ300 mm κατάλληλος για 

µηχανική ανύψωση 

2 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 240 

Λίτρων µε πλαστικό καπάκι, µε δύο 

τροχούς Φ300 mm κατάλληλος για 

µηχανική ανύψωση 

20   

3 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 360 

λίτρων µε πλαστικό καπάκι, µε δύο 

τροχούς Φ300 mm κατάλληλος για 

µηχανική ανύψωση. 

10   

4 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 1.100 

λίτρων µε πλαστικό καπάκι µε τέσσερεις 

τροχούς Φ200 mm, µε ποδοµοχλό 

ανοίγµατος και ποδόφρενο 

ακινητοποίησης κατάλληλος για 

µηχανική ανύψωση. 

170   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β  

ΟΜΑ∆Α Γ 

1 Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου 

απορριµµάτων υπόγειας αποθήκευσης 

χωρητικότητας 3 m3 

3   

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ   

  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ (..................)  

  ΦΠΑ 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ   

Σύνολο:................ €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

Ολογράφως: 

 

[ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] 

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ] 
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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 

ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4
   ο.π. υποσ. 3. 

5
  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  
7
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
8
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 

4281/2014).  
10

  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11

  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 



 

Σελίδα 81 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύµβασης  

.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ                    Άγιος Στέφανος, ……/……/201.. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                  Αριθ. Πρωτ.  
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                    
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς    

Τηλέφωνο: 2132030623                                     

FAX: 2132030630                 

email: milonas@dionysos.gr                                    

 

  

 

ΣΎΜΒΑΣΗ  

«Προµήθειας τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας 

συντήρησης και επισκευής κάδων»,  Οµάδα …..  

(συνολικού ποσού ………€) 
 

 

Στον Άγιο Στέφανο σήµερα την ……/…./….  ηµέρα  …………. οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: 

 

1. Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη , που 
ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΑΦΜ 997690910 
∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύµφωνα µε την υπ΄άριθµ 782/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
για ορισµό Αντιδηµάρχων   «δυνάµει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 
(ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύµβαση «∆ΗΜΟΣ» και 

 

2 Αφ' ετέρου η …….. εταιρεία µε την επωνυµία «…………….» και διακριτικό τίτλο 
«……….» (ΑΦΜ ……………, ∆ΟΥ ……………..) µε έδρα επί της οδού ……………….., Τ.Κ. 
………… ………………., νόµιµα εκπροσωπούµενη για την υπογραφή του παρόντος από 
τον ……………………….., καλούµενη εφεξής και χάριν συντοµίας «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», 

 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 
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18.Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

19.Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 
1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν.3536/07  

20.Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010):Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

21.Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

22.Του Π.∆. 166/03 (ΦΕΚ 138Α): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές. 

23.Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες." και στις υποενότητες της. 

24. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης 
της προµήθειας. 

25.Την αριθ. Πρωτ. 9160/782/31-03-2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση ∆ήµαρχου περί 
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

26.Την …../2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας. 

27.Την υπ΄ αριθµ. 16/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου 
που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της διακήρυξης. 

28.Την υπ’ αριθµ. ……./2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν: α) η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 110.521,20 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
20.7131.0005 µε την ονοµασία «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων». β) η υπ΄ 
αριθµ. 16/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης 
του συνοπτικού διαγωνισµού. 

29.Τις αριθµ. ……./201… & ……../201… αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
ανακήρυξη των προσωρινών και οριστικών αναδόχων αντίστοιχα. 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ: 

 

 

Στην ………….. εταιρεία µε την επωνυµία «…………………….» και διακριτικό τίτλο 
«………………» (ΑΦΜ …………….., ∆ΟΥ ………….) µε έδρα επί της οδού ………………, Τ.Κ. 
……………… την «Προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και 
υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» και για την/τις οµάδα/οµάδες ………. & 
…………προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε τους 
πιο κάτω ειδικότερους όρους, οι οποίοι διέπουν την σύµβαση αυτή. 

 

Άρθρο 1ο - Προσδιορισµός - Αντικείµενο Σύµβασης 

Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύσει ή να εκτελέσει τια ακόλουθες 
εργασίες: 

1.[Περιεχόµενο ανάλογα την κατακύρωση] 
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Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» εγγυάται ότι τα υπό προµήθεια είδη θα ανταποκρίνονται προς τους όρους των 
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς της, ότι θα είναι 
απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα. 

 

Άρθρο 2ο - Χρόνος  ισχύος της σύµβασης –Χρόνος παράδοσης 

2.1. Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται σύµβασης καθορίζεται για ένα (1) έτος  για το 
σύνολο των οµάδων Α, Β, &  Γ, ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού, όποιο  από τα δύο 
συµβεί πρώτο. 

 

2.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τµηµατικά αµέσως µετά την υπογραφή της 
σύµβασης και εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών, κατόπιν έγγραφης εντολής 
αρµοδίων οργάνων µε ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή. Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα 
µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

2.3. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η περίπτωση αφορά παράταση 
χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, άλλως τυχόν παράταση -
τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, 
αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

2.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

 

Άρθρο 3ο - Παραλαβή 

Η παραλαβή της παρούσης  θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 

Λόγω των τµηµατικών παραδόσεων από µέρους της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» δύναται να 
πραγµατοποιηθούν αντίστοιχες τµηµατικές παραλαβές από τον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». 

Κατά την παράδοση των προµηθευόµενων ειδών, η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει να προβεί στην 
επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) ατόµων που θα ορίσει ο 
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ», σε θέµατα λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των προµηθευόµενων 
υπόγειων κάδων. 

Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει - σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής προσφοράς της - να 
παρέχει εγγύηση για την καλή λειτουργία των υπό προµήθεια ειδών για χρονικό διάστηµα ενός 
(1) έτους. 
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Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα οφειλόµενη σε κακή 
ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται από την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» το συντοµότερο από 
την ειδοποίηση του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». 

 

Άρθρο 4ο - Οικονοµικοί όροι - πληρωµή 

Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι αποδέχονται ως τίµηµα των ως άνω περιγραφόµενης προµήθειας 
ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ #........# (ολογράφως ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ο 
οποίος βαραίνει το ∆ήµο ∆ιονύσου.   

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

     

     

     

     

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ    

 

Στη συµβατική αξία της προµήθειας, εκτός ΦΠΑ γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ 
τρίτων.)  

Η εξόφληση του τιµολογίου της συµβατικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί από µέρους του 
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» αµέσως µετά την παραλαβή του υπό προµήθεια είδους, µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής και µέσα σε διάστηµα δύο (2) µηνών το αργότερο από την παραλαβή 
του. 

Η εξόφληση της συµβατικής αξίας δύναται να γίνεται τµηµατικά σε συνάρτηση µε τις τµηµατικές 
παραδόσεις από την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» και τµηµατικά πρωτόκολλα παραλαβής του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». 

 

Άρθρο 5ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα αναφέρονται στη 
παρούσα και για την καλή εκτέλεση της σύµβασης κατέθεσε στον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» την µε αριθµό 
……………. εγγυητική επιστολή, ποσού € ……….. της Τραπέζης ………….., η οποία θα επιστραφεί 
στην «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» µετά την οριστική παραλαβή. 

 

Άρθρο 6ο - Λοιποί όροι 

6.1 Ρητά συµφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η µονοµερής µεταβολή των όρων της παρούσας 
σύµβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής θα αποδεικνύεται 
αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα και κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών. 

6.2 Η παρούσα σύµβαση είναι δεσµευτική και για τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και θα 
εκτελεστεί µε βάση όλους τους όρους της παρούσας και µε τήρηση των αρχών της καλής 
πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. 

6.3 Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά µε την παρούσα σύµβαση και συµπληρωµατικά µε 
την διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που ρυθµίζουν τις 



 

Σελίδα 86 

Συµβάσεις Υπηρεσιών (Άρθρα 681 επ. Α.Κ.), καθώς και αυτές του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 
114Α’). 

6.4 Οι δύο συµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ασυµφωνιών ή διαφωνιών πρέπει η 
φιλική συµφωνία να έχει πάντα την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση ανακύψεως τυχόν 
διαφωνιών ή προβληµάτων από την παρούσα σύµβαση αρµόδια για την επίλυσή τους είναι τα 
δικαστήρια Αθηνών. 

6.5 Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να εκτελούνται απρόσκοπτα πλήρως και σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις του ∆ήµου ∆ιονύσου. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνεται από το προσωπικό 
του Αναδόχου, το οποίο οφείλει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. Στο σηµείο αυτό 
ρητά συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωση  των συµβατικών 
υποχρεώσεων του από λόγους ανωτέρας βίας. 

6.5 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρµογής, άπαντες οι γενικοί, ειδικοί όροι 
και προϋποθέσεις της ……../201… απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 
πρωτ.  ……………/………. υποβληθείσα προσφορά (οικονοµική & τεχνική) της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», που 
αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης αυτής. 

6.6 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». 

 

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείµενο της συµβάσεως οι δύο συµβαλλόµενοι 
υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά κρατήθηκαν από τον 
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ», το ένα (1), το έλαβε η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».  

 

Κοινοποίηση: ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» 

 

 

 

 

 

  

ΜΕ∆  

Η Αντιδήµαρχος  

Οικονοµικών Υπηρεσιών  

 

 

 

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 

 

....................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΥ∆ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6075 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦ. ΛΙΜΗΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 
1 / ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14568 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ[……] 

- Τηλέφωνο:213-2030623 

- Ηλ. ταχυδρομείο: milonas@dionysos.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dionysos.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

Τίτλος της δημόσιας σύμβασης:  Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει 

τιμής, για την προμήθεια κάδων (τροχήλατων και υπόγειων) μηχανικής αποκομιδής, συνολικής 

προϋπολογιζόμενης αξίας 110.521,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ - CPV: 34928480-6 (Δοχεία και 

κάδοι απορριμμάτων). 

 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

 

 

 

 

 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

[   ] 
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του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 
 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

 

 

 
 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 
β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii 

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

− συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix· 

− δωροδοκία
x,xi· 

− απάτη
xii· 

− τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii· 

− νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv· 

− παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xx
; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 
 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 
 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων

xxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα � ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
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[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 

     

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 

[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά
xliv

, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xlviii.

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

                                                           
i
 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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viii

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
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αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


