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ΟΡ  OI    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Βόλου έτους
2017,  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  δαπάνης  58.900,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

           O Δήµαρχος Βόλου
            Έχοντας υπόψη:            

1. Τις διατάξεις  του Ν.  4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ”.            

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 Δ. Κ. Κ. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74  Α΄)  «Διοικητικές

απλουστεύσεις  –   Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και
Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».

5. Την παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή
της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές". 

6. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων  Συμβάσεων  –  Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  Π1/2380/18.12.2012  (ΦΕΚ  Β΄  3400)  «Ρύθμιση  των
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
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την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών
και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. Την  αριθ.  96/2017  (ΑΔΑ:6ΡΕΜΩ96-ΒΕΝ)  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία   εγκρίθηκε  η  μελέτη  και  η  προμήθεια  250
τεμαχίων  κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου  Βόλου
ποσού  58.900,00  ευρώ  και  η  διενέργεια  συνοπτικού  μειοδοτικού
διαγωνισμού.    

10. Την  αριθ.  47/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία
εγκρίθηκε η αριθ. 730/2017 ανάληψη υποχρέωσης της πίστωσης σε βάρος
του Κ.Α. 20.7135.002.

11. Την  αριθ.  36/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία
συγκροτήθηκε  η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών,  αξιολόγησης
προσφορών,  γνωμοδοτήσεων και  παρακολούθησης  συμβάσεων  για  κάθε
προμήθεια της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.

12. Την  αριθ.  91/2017  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και
καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  συνοπτικού  μειοδοτικού
διαγωνισμού της αναφερόμενης προμήθειας.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη  διενέργεια  συνοπτικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες
προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής  για τη συνολική ποσότητα της αναφερόμενης
προμήθειας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 9153/8-2-2017 μελέτη του υπό προμήθεια
είδους  που  συνέταξε  η  Διεύθυνση  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης,  ενδεικτικού
προϋπολογισμού  πενήντα  οκτώ  χιλιάδων  εννιακοσίων  ευρώ  (58.900,00€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 96/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Άρθρο 1: Ορισμοί   -   Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό 
1.1  Για  τις  ανάγκες  κατανόησης  των  διατάξεων  της  παρούσας  διακήρυξης,  οι
παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία: 
 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
ένωση αυτών που προσφέρει  στην αγορά εκτέλεση εργασιών,  προμήθεια
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

 Διαγωνιζόμενος  ή  προσφέρων:  ο  οικονομικός  φορέας  που  έχει  υποβάλει
προσφορά. 

 Έγγραφα  της  σύμβασης:  Τα  περιγραφόμενα  στο  άρθρο  6  της  παρούσας
έγγραφα, που μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά. 

 Επιτροπή  Διαγωνισμού  ή  Επιτροπή  ή  ΕΔ:  η  Επιτροπή  διενέργειας  του
παρόντος διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο),
η οποία συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βόλου, εφαρμοζόμενων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. 

 Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων: η Επιτροπή (γνωμοδοτικό όργανο)  που
συγκροτείται  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για  την
εξέταση  των  προβλεπόμενων  στον  νόμο  ενστάσεων  και  προσφυγών  που
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υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 
 Υπεύθυνη Δήλωση: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. 
 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ): Πρόκειται για την  
               Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 79 παρ.4 του ν.4412. 
1.2        Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό:  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Οδός: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τ.Κ.: 38001, Βόλος
Τηλ.: 2421350119, 2421350106

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού 
2.1  Ο  διαγωνισμός  αφορά  την «προμήθεια κάδων  μηχανικής  αποκομιδής
απορριμμάτων  του  Δήμου  Βόλου  έτους  2017»,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  πρωτ.
9153/8-2-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
2.2  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  βάσει  της  τιμής  για  τη  συνολική  ποσότητα  της  αναφερόμενης
προμήθειας. 
2.3   Στην  αριθ. πρωτ.  9153/8-2-2017 μελέτη  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και
Ανακύκλωσης  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  διακήρυξης,
περιλαμβάνονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  προς  προμήθεια  κάδων
απορριμμάτων.

Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 
3.1 Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια 250 κάδων μηχανικής
αποκομιδής  απορριμμάτων  του  Δήμου  Βόλου,  για  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 58.900,00€
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  20.7135.002  του
προϋπολογισμού του έτους 2017 και  θα χρηματοδοτηθεί  από ιδίους πόρους του
Δήμου Βόλου.

Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
4.1  Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  την  6-4-2017 ημέρα  Πέμπτη,  στο  δημοτικό
κατάστημα   Βόλου  (Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου,  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού
Συμβουλίου), με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10.00΄ και ώρα λήξης
κατάθεσης  προσφορών την  11.00΄, όπου  και  θα  εξετασθούν  από  την  αρμόδια
επιτροπή της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που διενεργεί τον διαγωνισμό,
η οποία συγκροτήθηκε με  την αριθ. 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για το έτος 2017. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή μη)
δεν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε αυτός
θα  διεξαχθεί  χωρίς  νέα  δημοσίευση  ή  πρόσκληση,  την  ίδια  ώρα  την  επόμενη
εργάσιμη  ημέρα,  στον  ίδιο  χώρο  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος.  Σ’  αυτή  την
περίπτωση  οι  φάκελοι  των  ενδιαφερομένων  που  θα  προσέλθουν  στην
προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα κατατεθούν στην υπηρεσία των Προμηθειών
του Δήμου Βόλου και θα πρωτοκολληθούν, ώστε να διασφαλιστεί η μη συμμετοχή
εκπρόθεσμων προσφορών, κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής για
την παραλαβή των  δικαιολογητικών.  

   Άρθρο 5: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων- Παροχή διευκρινίσεων 
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της διακήρυξης,
την  τεχνική  έκθεση  &  προδιαγραφές  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,  από  το
Τμήμα Προμηθειών  της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, Πλατεία Ρήγα
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Φεραίου – αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος στο τηλ. 2421350119 και την
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Βόλου  www.dimosvolos.gr. 
5.2  Συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του
διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και
επτά  (7)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,
δηλαδή  συγκεκριμένα  μέχρι  την  30/3/2017  Οι  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις
παρέχονται  μέχρι  τέσσερις  (4)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την  3/4/2017, εφόσον τα σχετικά αιτήματα
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι
τα  αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  ή  διευκρινίσεων  που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 

Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους
(σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 
1.   Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού. 
2. Η  αριθ.  πρωτ.  9153/8-2-2017  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και

Ανακύκλωσης.
3.   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.

Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών - Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
7.1  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  στον  οποίον
περιέχονται οι ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι που αναφέρονται στο άρθρο 7.2
και πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη «Προσφορά», 
β) η ονομασία και η διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται,
δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ)  η  καταληκτική  ημερομηνία  (ημερομηνία  λήξης  προθεσμίας  υποβολής
προσφορών), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
7.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
α)  Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο,  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης, 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της
παρούσας διακήρυξης.  Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι  δυνατόν,
λόγω  μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο
οποίος  περιέχει  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  κατά  τα  οριζόμενα  στο
άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 7.1 του παρόντος άρθρου. 
7.3  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
7.4  Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας
δημόσιας σύμβασης προμήθειας, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά,
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 
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7.5  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  είτε  με  κατάθεσή  τους
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που αναφέρεται
στο άρθρο 4 της παρούσας είτε με αποστολή/κατάθεση (ταχυδρομική ή άλλη) στο
πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος)
μέχρι  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  ημερομηνίας  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού (δηλαδή την 5-4-2017 και ώρα 15:00μ.μ), διαφορετικά δεν θα ληφθούν
υπόψη. 
7.6  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο
πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προ
της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται  στο άρθρο 4 της παρούσας για την
αποσφράγιση. 
7.7  Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται  κατά την καταληκτική
ημερομηνία  στην  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  κηρύσσεται  από  τον  πρόεδρο
αυτής, μία (1) ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και
μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή  λόγω  του  πλήθους  των  προσελθόντων  ενδιαφερομένων  οικονομικών
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
7.8  Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να
αποσφραγισθούν. 
7.9 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
7.10  Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την  ένωση είτε  από εκπρόσωπό τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
7.11 Μαζί με την προσφορά, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστεί
δείγμα του προσφερόμενου είδους, προκειμένου να αξιολογηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού (στο στάδιο ελέγχου της τεχνικής προσφοράς).
Η κατάθεσή των δειγμάτων  θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού,
είτε με αποστολή (ταχυδρομική ή άλλη) τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  υπόψη  της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης  του Δήμου (Χατζηπέτρου 5,  T.K.38334,  Βόλος).  Τα
δείγματα αποστέλλονται με το απαιτούμενο συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής.
Τα δείγματα θα προσκομιστούν, εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα) [παρ.3, άρθρο 214
ν.4412/16]. Κάθε δείγμα θα πρέπει να φέρει ετικέτα στην οποία θα αναφέρεται το
λεκτικό «δείγμα» ή «αντίδειγμα».

Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην
ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα,  εκτός  από  τυχόν  επισυναπτόμενα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus),  που
επιτρέπεται η υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5ης.10.1961,  που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
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Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό – Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Προσφέροντες στον διενεργούμενο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να είναι: 
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1
του  ν.  4412/2016,  που  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα  σχετική  με  το
αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας. 
Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από ένωση οικονομικών  φορέων,  όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε  περίπτωση ανάθεσης  της  σύμβασης  στην  ένωση,  η  ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται
να συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
–  Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 
10.1  Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  όταν  αποδεικνύει,  με  την  επαλήθευση  που
προβλέπεται  στα  άρθρα  79  έως  80  του  ν.  4412/2016  ή  είναι  γνωστό  στην
αναθέτουσα  αρχή  με  άλλο  τρόπο,  ότι  υπάρχει  εις  βάρος  του  τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
β) δωροδοκία, 
γ) απάτη, 
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, 
στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  όπως οι  λόγοι αυτοί
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
Η  υποχρέωση  αποκλεισμού  οικονομικού  φορέα  εφαρμόζεται  επίσης  όταν  το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (ΙΚΕ)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους
διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
10.2  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την 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)  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
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Ελλάδα,  οι  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
10.3  Η αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να  αποκλείει  από τη  συμμετοχή σε  διαδικασία
σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  οποιονδήποτε  οικονομικό  φορέα  εάν  μπορεί  να
αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  αθέτηση  των  ισχυουσών  υποχρεώσεων  που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
10.4 Για τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό
ενός  οικονομικού  φορέα  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης
εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
10.5 Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι
συντρέχει  στο  πρόσωπο  ενός  οικονομικού  φορέα  ένας  από  τους  λόγους
αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ο οικονομικός
φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται
στην παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του
αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων  για  εύλογο  χρονικό  διάστημα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  74  του
ν. 4412/2016. 
10.6  Ο  αποκλεισμός  επιβάλλεται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αρμόδιου  για  θέματα  καταπολέμησης  διαφθοράς,  καθώς  και  Υποδομών,
Μεταφορών  και  Δικτύων,  που  εκδίδεται  μετά  από  αιτιολογημένη  εισήγηση  της
αναθέτουσας  αρχής  που  διαπιστώνει  την  συνδρομή των λόγων  αποκλεισμού  και
κατόπιν  γνώμης  του  συλλογικού  οργάνου  της  παρ.  5  του  άρθρου  41  του
ν. 4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο οικονομικό
φορέα. 

Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής 
11.1  Οι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  πληρούν  τα  κριτήρια  επιλογής  που
ορίζονται στο παρόν άρθρο ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου
απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. 
11.2  Οι  ελάχιστες  αναγκαίες  απαιτήσεις  που  πρέπει  να  πληρούν  οι  οικονομικοί
φορείς  όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας,  είναι  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή
εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  -  μέλος  εγκατάστασής  τους,  όπως
περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α'  του  ν.  4412/2016  ή  να
ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη απαίτηση ορίζεται  στο  Παράρτημα αυτό.  Για  την
απόδειξη  της  προαναφερόμενης  απαίτησης  καταλληλότητας  απαιτείται
πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

11.3  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει  να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας. Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να
διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας : 
 ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του υποψηφίου αναδόχου 
 ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο υποψηφίου αναδόχου 
 Πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε 
               κατά ΕΝ 840 – 2/5/6, στη νεότερη έκδοσή τους και οπωσδήποτε, όχι πέραν 

των δύο ετών.
 Πιστοποιητικό RAL GZ 951/1 για τους υπό προμήθεια κάδους στη νεότερη

έκδοσή του και οπωσδήποτε, όχι πέραν των δύο ετών.
Άρθρο 12: Περιεχόμενο φακέλων προσφορών 
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Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Κάθε  προσφέρων  που  λαμβάνει  μέρος  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  οφείλει  να
προσκομίσει  εντός  του  ξεχωριστού  σφραγισμένου  φακέλου  με  την  ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα: 
Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Α.1.1 
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και Παραστατικά εκπροσώπησης (εφόσον οι
οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους) δηλαδή: 
α)  για  φυσικό  πρόσωπο,  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας του  ίδιου  ή
εξουσιοδότηση  και  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας του  νόμιμα
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του 
β)  για  νομικό  πρόσωπο,  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας νόμιμου
εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, καθώς και: 
βα)  ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και
Γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ έκδοσης τελευταίου τριμήνου (για διαγωνιζόμενους
με μορφή ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) ή 
ββ)  πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου (για ΟΕ και ΕΕ) 
και,  εάν  τα  νομικά  αυτά  πρόσωπα  συμμετέχουν  με  αντιπρόσωπό  τους,  να
προσκομίσουν  σχετική  εξουσιοδότηση (εάν  πρόκειται  για  ΕΠΕ,  ΙΚΕ,  ΟΕ  και  ΕΕ)  ή
πρακτικό ΔΣ (εάν πρόκειται για ΑΕ) στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η απόφαση
για συμμετοχή της ΑΕ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και η σχετική εξουσιοδότηση. 

Α.1.2 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.
4412/2016  και  το  ΦΕΚ  3698/Β’/16-11-2016,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α)  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  του  άρθρου  10  της  παρούσας
διακήρυξης  για  τις  οποίες  οι  οικονομικοί  φορείς  αποκλείονται  ή  μπορούν  να
αποκλεισθούν, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 11 της
παρούσας διακήρυξης και  συμμορφώνεται  με τα ορισμένα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας του εν λόγω άρθρου. 
Το  ΤΕΥΔ  της  παρούσας  σύμβασης  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  την  Κατευθυντήρια
Οδηγία  15  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  και  τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης,  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  των  εγγράφων  της  σύμβασης
(Παράρτημα διακήρυξης) και θα διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc)
ώστε οι οικονομικοί φορείς να το συμπληρώσουν, υπογράψουν και συμπεριλάβουν
στην  προσφορά  τους.  Πληροφορίες  για  τη  συμπλήρωσή  του  παρατίθενται  στην
παρ.Α.3 του άρθρου 12. 

Α.3 Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ 
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) συμπληρώνει ένα
ΤΕΥΔ. 
Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή
ένωσης πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV και VΙ.
Στο  ΤΕΥΔ  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης,  εκφρασμένο σε ποσοστό,  καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Τα πεδία που απαιτείται να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς στο ΤΕΥΔ
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης είναι τα κάτωθι: 
-Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα
πεδία του ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά το πεδίο
για  εγγραφή  σε  επίσημο  κατάλογο/μητρώο  εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων,
αυτό συμπληρώνεται μόνο εφόσον υφίσταται σχετική εγγραφή. 
-Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα. 
-Μέρος  ΙΙ  Δ:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  υπεργολαβία.  Εφόσον  ο  προσφέρων
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 του ν.4412/2016, επιπλέον των
πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  υποβάλει  υποχρεωτικά
χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και όλο το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο. 
-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. 
-Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. 
-Μέρος  ΙΙΙ  Γ:  Πληροφορίες  για  αθέτηση  των  υποχρεώσεων  του  περιβαλλοντικού
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 
-Μέρος  IV  A.1:  Πληροφορίες  για  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της
επαγγελματικής  δραστηριότητας. Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  είναι  να  είναι
εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος  -  μέλος  εγκατάστασής  του,  όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης
καταλληλότητας πρέπει να συμπληρωθεί ρητά η επωνυμία του Επιμελητηρίου και το
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου
για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 
-Μέρος IV Δ: Πληροφορίες για τη διασφάλιση ποιότητας του οικονομικού φορέα. Θα
δηλώνεται  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  διαθέτει  και  θα  προσκομίσει,  εφόσον
ανακηρυχθεί  προσωρινός  ανάδοχος,  τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  που
περιγράφονται  στο  άρθρο  11.3  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  ότι  συμμορφώνεται  με
ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
-Μέρος  VΙ:  Τελικές  δηλώσεις:  Συμπληρώνεται  σε  κάθε  περίπτωση  με  την
ημερομηνία,  τον  τόπο  και  την  /τις  υπογραφή/ές.  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,  κάθε  άτομο  πρέπει  υπογράψει  το  ίδιο  ΤΕΥΔ,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό
φορέα  συμπεριλαμβανομένων  των  διατάξεων  περί  προστασίας  δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το ΤΕΥΔ υπογράφεται: 
•     στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 
•  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  από
τους διαχειριστές, 
•   στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επισημαίνεται ότι για όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα
στο ΤΕΥΔ, περί μη αποκλεισμού δυνάμει των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 10
της διακήρυξης και περί πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής που έχουν καθορισθεί
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στο  άρθρο  11  της  διακήρυξης,  οι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να  διαθέτουν  τα
αποδεικτικά αυτών κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και να
είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης
(«Δικαιολογητικά κατακύρωσης»). Τα αποδεικτικά αυτά θα κληθεί να προσκομίσει ο
οικονομικός  φορέας  που  θα  αναδειχθεί  προσωρινός  ανάδοχος  σύμφωνα  με  το
άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης. 

Α.4 
Στον  φάκελο  με  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  θα  υπάρχει  ευρετήριο  (πίνακας
περιεχομένων)  και  συνεχής  αρίθμηση  τουλάχιστον  κατά  φύλλο  και  τα
δικαιολογητικά θα είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά
ζητούνται. 

Α.5 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
Κάθε  προσφέρων  που  λαμβάνει  μέρος  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  οφείλει  να
προσκομίσει εντός του ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα: 

Α.5.1  Πίνακας  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές   των  κάδων.  Επισημαίνεται  ότι  οι
προδιαγραφές  του  κάδων  μηχανικής  αποκομιδής  απορριμμάτων  θα  πρέπει  να
πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές της αριθ. πρωτ.  9153/8-2-2017  μελέτης
της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Α.5.2 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

Α.5.3   Υπεύθυνη  Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  θα  παρέχεται   κάλυψη
ανταλλακτικών  επί  δεκαετία  τουλάχιστον  και  ότι  οι  προσφερόμενοι  κάδοι
συμμορφώνονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις ΕΝ 840 2/5/6 και RAL GZ 951/1.

Α.5.4 
 Πιστοποιητικό ISO 9001 :2008 ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου 
 Πιστοποιητικό ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου 
 Πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε

κατά ΕΝ 840 – 2/5/6, στη νεότερη έκδοσή τους και οπωσδήποτε, όχι πέραν των
δύο ετών.

 Πιστοποιητικό  RAL  GZ  951/1 για  τους  υπό  προμήθεια  κάδους  στη  νεότερη
έκδοσή του και οπωσδήποτε, όχι πέραν των δύο ετών.

A.5.5
Κατάσταση αποστολής δειγμάτων ή φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής. Το δείγμα
του προσφερόμενου είδους, επισημαίνεται ότι θα προσκομιστεί εις διπλούν (δείγμα-
αντίδειγμα). Το δείγμα αξιολογείται από την επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και ελέγχονται με ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο
(μακροσκοπικό).

Α.6 Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και
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«Τεχνική Προσφορά»: 
α) Οι Υπεύθυνες δηλώσεις και το ΤΕΥΔ θα είναι πρωτότυπα και θα φέρουν θεώρηση 
του γνησίου υπογραφής. Οι ημερομηνίες σύνταξης και θεώρησης γνησίου 
υπογραφής πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
γ) τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται: 
- ως πρωτότυπα 
- ή ως επικυρωμένα αντίγραφα 
- ή όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όπως ισχύει, δηλαδή: 
 ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από
τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση ή
των ακριβών αντιγράφων τους 
 αν  πρόκειται  για  ιδιωτικά  έγγραφα,  ως  ευκρινή  φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα  των  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,
καθώς  και  ως  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών
εγγράφων  φέρουν  θεώρηση  από  υπηρεσίες  και  φορείς  που  υπάγονται  στη
συγκεκριμένη ρύθμιση. 
 αν πρόκειται για έγγραφα αλλοδαπών αρχών,  ως ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών. 

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η προσφερόμενη τιμή
θα είναι σε ευρώ (€). Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά. 

Η  προσφορά  κατατίθεται  για  το  σύνολο  της  προμήθειας  των  κάδων  μηχανικής
αποκομιδής  απορριμμάτων  της  υπ’  αριθ.  πρωτ. 9153/8-2-2017 μελέτης  της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόμενου φυσικού
ή νομικού προσώπου και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  τιμών  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη. 
 Εφόσον  το  κριτήριο  ανάθεσης  ορίζεται  ως  η  πλέον  συμφέρουσα  από

οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής,  ισότιμες  θεωρούνται  οι
προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει  τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του
αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  και  παρουσία  αυτών  των  οικονομικών
φορέων. 

 Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες
οι  κρατήσεις,  καθώς  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  για  την  παράδοση  των
κάδων  στον τόπο   που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και την
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αριθ.  πρωτ.  9153/8-2-2017  Μελέτη  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και
Ανακύκλωσης.

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 
13.1 Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για   έξι
(6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
13.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
13.3  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί,  πριν τη λήξη της προσφοράς,  να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει  την ισχύ της. Η παράταση μπορεί να λαμβάνει  χώρα
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος
της προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν
τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για
το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 72 παρ. 1 περίπτ. α και 97 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 14: Εγγυήσεις 
14.1 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Αν οι
εγγυήσεις  δεν είναι  διατυπωμένες  στην Ελληνική,  θα συνοδεύονται  από επίσημη
μετάφραση.  Ο  προσφέρων  θα  πρέπει  να  δηλώσει  εγγράφως  τα  στοιχεία
επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή e-mail) του φορέα που έχει εκδώσει
τις  εγγυήσεις,  προκειμένου  να διαπιστωθεί  από την  αναθέτουσα  αρχή μετά από
σχετική επικοινωνία η εγκυρότητα της επιστολής.
14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δεν απαιτείται. 

14.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει  εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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. 
Οι  εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης επιστρέφονται  στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της. 
14.4  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί
παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
14.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

12



Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης
καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση
καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία
οριστικής  παραλαβής  των  κάδων  απορριμμάτων.  Το  ύψος  της  εγγύησης
καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€).
14.6 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών 
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α)  Η  οποία  αποκλίνει  από  τα  άρθρα  7,  8,  12,  13,  16,  18  και  19  της  παρούσας
διακήρυξης ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης
και  υποβολής  της  προσφοράς,  όπως  οι  όροι  αυτοί  ορίζονται  στην  παρούσα
διακήρυξη. 
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 τη συμπλήρωση
της, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας 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 το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης. 
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε)  Η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  δύο  ή
περισσότερες προσφορές 
στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

Άρθρο  16:  Τρόπος  διενέργειας  διαγωνισμού  -  Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση
προσφορών 
16.1  Η  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
16.2 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  όλα  τα  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών  δικαιολογητικά  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών σε  πρακτικό,  το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από  το  ίδιο  όργανο  και  φυλάσσεται,  προκειμένου  να  αποσφραγισθεί  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής πρόσκλησης
των διαγωνιζόμενων που δικαιούνται να παρευρεθούν. 
16.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές
και  την  αποδοχή  των  τεχνικών  προσφορών  με  βάση  το  κριτήριο  της  πλέον
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συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής. 
16.4  Οι  κατά τα  ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα οικονομικά  στοιχεία  των
προσφορών,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
Επιτροπή σε σχετική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια των παρ.
16.2 και 16.3 οι  φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,  αλλά
επιστρέφονται. 
16.5  Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
16.6  Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
16.7  Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Βόλου,  η  οποία  κοινοποιείται  στους
προσφέροντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 καθώς και
το άρθρο 23 της παρούσας διακήρυξης .

Άρθρο 17: Τρόπος αξιολόγησης προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
17.1  Η αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  με
κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της
τιμής. 
17.2  Προσφορά  υποβάλλεται  για  το  σύνολο  της  προμήθειας  κάδων  μηχανικής
αποκομιδής απορριμμάτων της αριθ. πρωτ. 9153/8-2-2017 Μελέτης της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
17.3  Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα: 
17.3.1  Η  κατακύρωση  γίνεται  στον  διαγωνιζόμενο,  η  προσφορά  του  οποίου
ανταποκρίνεται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
μελέτης και  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής. 
17.3.2 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
βάσει της τιμής  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα
με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους. 

Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
18.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί  εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν  ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία
δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την  ημερομηνία
κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε  διευκρίνιση  ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
18.2  Η  πιο  πάνω  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.  4412/2016.  Η  συμπλήρωση  ή  η
διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη
διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση,  ακόμη  και  με  νέα  έγγραφα,  εγγράφων  ή
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δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
18.3  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το
περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής  προσφοράς  που  έχουν  υποβάλει,  αν
περιέχει  ασάφειες  ή  ήσσονος  σημασίας  ατέλειες,  επουσιώδεις  παραλείψεις  ή
πρόδηλα  τυπικά  ή  υπολογιστικά  σφάλματα  που  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει  ότι
μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη  αλλοίωση  της  προσφοράς  και  δεν  πρέπει  να  προσδίδει  αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
18.4 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις
παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός
του  από  τη  διαδικασία,  λόγω  ασαφειών  των  δικαιολογητικών και  εγγράφων  της
προσφοράς. 

Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
19.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης,
η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 20, ως αποδεικτικά στοιχεία όσων δηλώθηκαν με το
ΤΕΥΔ του άρθρου 12 της παρούσας. 
Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  στο
εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ –ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος, Τ.Κ. 38001) 
Γ) ο τίτλος της προμήθειας και 
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax
και email) 
και ο φάκελος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
19.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 2 του
άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 
19.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που  δηλώθηκαν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  αν  ο
προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα
παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 ή η πλήρωση
των απαιτήσεων των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,  σύμφωνα με το άρθρο 11,  ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με
τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής.  Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι
ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. 
19.4  Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν
δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 12, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
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έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και  μέχρι  την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί  την αναθέτουσα αρχή σχετικά
και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 20. 
19.5  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου
στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά
τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης. 
19.6  Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  μπορούν να  λαμβάνουν  γνώση  των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του
ν. 4412/2016. 

Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

20.1
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. Α.1.3.Β του 
άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι 
εκπρόσωποί του.

20.2 
Αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας από  αρμόδια  αρχή  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

20.3 
Πιστοποιητικά που  εκδίδονται  από  τις  αρμόδιες  κατά  περίπτωση  Αρχές,  από  τα
οποία να προκύπτει ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, ως εξής: 
 Τα  φυσικά  πρόσωπα  για  τους  ίδιους  και  το  προσωπικό  που  τυχόν

απασχολούν. 
 Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού. 
 Οι  ετερόρρυθμες  εταιρείες  (ΕΕ)  μόνο  των  ομόρρυθμων  μελών  και  του

προσωπικού. 
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές

εταιρείες (ΙΚΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού. 
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 Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

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

20.4 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  μητρώου του
Παραρτήματος  XI  του  Προσαρτήματος  Α'  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο  να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και να είναι σε
ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  πρέπει  να  είναι  σε  ισχύ  κατά  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε  περίπτωση κατάθεσης  φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών,  αυτά
πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων,  αυτά πρέπει να
είναι ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα  και  να  έχουν  επικυρωθεί  αρχικά  από  δικηγόρο.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 
Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατατίθεται σε πρωτότυπο ή σε
νόμιμα αντίγραφα, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ 1274/13 (ΦΕΚ 3398 Β’/31.12.2013)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,
όπως  τροποποιήθηκε  με  την  ΠΟΛ  1065/26.02.2014  (ΦΕΚ  642  Β΄/14.03.2014)
απόφαση,  καθώς  και  τις  αριθ.2837/0030/11.11.2003  (ΦΕΚ  1685  Β’)  και
1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317 Β’) αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και ισχύει. 

Άρθρο 21: Κατακύρωση προμήθειας – Σύναψη σύμβασης 
21.1  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί  με
αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των
προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 
21.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις ενστάσεων και 
β)  κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος  υποβάλει  επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά,  έπειτα  από  σχετική
πρόσκληση. 
21.3 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,
η  αναθέτουσα  αρχή προσκαλεί  τον  ανάδοχο στον  οποίο  έγινε  η κατακύρωση να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
21.4 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον
προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
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για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται,
σύμφωνα με το άρθρο 22. 

Άρθρο 22: Ματαίωση διαδικασίας 
22.1 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά
από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης  όλων  των  προσφορών  ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων  ή
συμμετεχόντων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  και  της  παρούσας
διακήρυξης ή 
β)  αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού. 
22.2  Ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει
χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία
ανάθεσης  άλλαξαν  ουσιωδώς  και  η  εκτέλεση  του  συμβατικού  αντικειμένου  δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το
υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε)  στην  περίπτωση  που  λήξει  το  ανώτατο  όριο  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της
προσφοράς, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
22.3  Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, 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. 
22.4  Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  για  ολόκληρο  το  αντικείμενο  της
σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω
τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106. 

Άρθρο 23: Ενστάσεις 
23.1  Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
23.2  Σε  περίπτωση ένστασης  κατά πράξης  της αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία
άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
23.3  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  Οικονομική
Επιτροπή της οποίας αποφασίζει, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.  Μετά την άπρακτη
πάροδο της προηγούμενης προθεσμίας των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις
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εκατό  (1%)  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  το  οποίο  μπορεί  να
αναπροσαρμόζεται  με  κοινή  υπουργική  απόφαση.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Άρθρο 24:  Εκτέλεση σύμβασης:  Συμβατικό πλαίσιο  –  Εφαρμοστέα νομοθεσία  –
Όροι  εκτέλεσης  –  Τροποποίηση  –  Δικαίωμα  μονομερούς  λύσης  –  Ολοκλήρωση
σύμβασης 
24.1  Μετά την έγγραφη ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού,
καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για τον Δήμο, η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο. 
24.2 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τους
όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν. 
24.3 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι σχετικές διατάξεις του ν.
4412/2016, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
24.4  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  τηρούν  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος  Α'  του ν.  4412/2016.  Η αθέτηση της ανωτέρω
υποχρέωσης  συνιστά σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα του οικονομικού  φορέα
κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,  κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
24.5 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
σε  οποιαδήποτε  από  τις  περιπτώσεις  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  132  του  ν.
4412/2016  και  αφορούν  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών.  Η  τροποποίηση  της
σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου και απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
24.6  Ο  Δήμος  Βόλου  μπορεί,  υπό  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες
διατάξεις, να καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α)  η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  που  θα  απαιτούσε  νέα
διαδικασία  σύναψης σύμβασης  δυνάμει  του άρθρου 132 του ν.  4412/2016,  β)  ο
ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως
εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη  διαδικασία  της  σύναψης
σύμβασης,  γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής
παραβίασης  των  υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
24.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
β)  Παραλήφθηκαν  οριστικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  τα  είδη  της  προμήθειας  που
παραδόθηκε. 
γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
δ)  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  και  αποδεσμεύθηκαν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 25: Τρόπος πληρωμής 
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Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την έγκριση της οριστικής παραλαβής της
προμήθειας, με την έκδοση τιμολογίου πώλησης, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών
και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Για τις καθυστερήσεις πληρωμής
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013. 
Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το
νόμο, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. 

Άρθρο 26: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 
26.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομα  του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του
αρμοδίου  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
οργάνου: 
α)  αν  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  συμφωνητικό  μέσα  στην  προθεσμία  που
ορίζεται στη σχετική ειδική πρόσκληση 
β)  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  τα  συμβατικά  υλικά  ή  δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  28  της  παρούσας
διακήρυξης. 
26.2  Ο  οικονομικός  φορέας  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή
ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 
α)  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  το  υλικό  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β)  Συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας.  Ο  ανάδοχος  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
26.3  Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,
ανάθεση  ή  σύμβαση,  επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  ως  κύρωση  η  ολική  κατάπτωση  της
εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74
αυτού. 

Άρθρο 27: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις  δυνάμει  των  άρθρων  26  και  28,  να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους
νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  του  φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση,  μέσα  σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως
διοικητική προσφυγή. 

Άρθρο 28: Παράδοση - παραλαβή των  ειδών – Υποχρεώσεις αναδόχου 
28.1   Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραδώσει  τους  κάδους   άπαξ,  κατόπιν
εντολής  από τη  Διεύθυνση  Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης  του Δήμου,  ελεύθερα,
στην  αποθήκη  του  Κεντρικού  Αμαξοστασίου   του  Δήμου  Βόλου  (Χατζηπέτρου  5,
T.K.38334, Βόλος). Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τους κάδους εντός πέντε (5)
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ημερών από την ημέρα της εντολής από το Δήμο.
28.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
28.3  Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των κάδων κατά τη μεταφορά τους στον
τόπο του φορέα θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
28.4  Η παραλαβή των κάδων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του
Δήμου, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αποθήκη του
Κεντρικού Αμαξοστασίου  του Δήμου Βόλου (Χατζηπέτρου 5, T.K.38334, Βόλος), κατά
την  ημερομηνία  παράδοσης  των  κάδων  από  τον  ανάδοχο.  Κατά  τη  διαδικασία
παραλαβής των κάδων διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί,  εφόσον  το  επιθυμεί,  ο  ανάδοχος.  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  θα  γίνει  με
μακροσκοπική  εξέταση.  Η  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  συντάσσει  το  σχετικό
πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  208  και  209  του  ν.
4412/2016. Το πρωτόκολλο παραλαβής των κάδων κοινοποιείται υποχρεωτικά και
στον ανάδοχο. 
28.5 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της συμβατικής ποσότητας σύμφωνα με την
κείμενη  νομοθεσία,  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. 
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 το είδος που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή των κάδων  ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 206 έως 209 και 213 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 29: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις 
Η  παρούσα  διακήρυξη  θα  δημοσιευθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ  δώδεκα  (12)  τουλάχιστον
ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών). 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης, ήτοι προκήρυξη σύμβασης του άρθρου 63 του
ν.  4412/2016, θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolos.gr)  και
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ               

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

        ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων» 
 
 
    Προϋπολογισμού δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 58.900,00 ΕΥΡΩ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                     απορριμμάτων»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
               Η   μελέτη  αυτή  αφορά  την  προμήθεια  πλαστικών  τροχήλατων  κάδων

απορριμμάτων,  χωρητικότητας  1.100  λίτρων,  με  ποδομοχλό  και  φρένο,  για  την
αντικατάσταση  κατεστραμμένων  κάδων του  συστήματος  της  μηχανικής
περισυλλογής των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βόλου. 
 
          Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ
ΕΥΡΩ  (58.900,00)  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  και  θα  βαρύνει  τo Κ.Α.
20.7135.002 του Προϋπολογισμού του Δήμου  
  
Οι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει: 
 

1. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, χωρητικότητας 1100
λίτρων,  μεγάλης  αντοχής  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και  υγιεινή  προς  το
περιβάλλον απόθεση οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων.  

2. Να  είναι  εύχρηστοι,  να  πληρούν  διεθνείς  εργονομικούς  κανόνες,  να
ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα,  διαστάσεις  και
τρόπο  κατασκευής   τους,  να  ανταποκρίνονται  προς  τη  νέα  Ευρωπαϊκή
Οδηγία ΕΝ 840-2/5/6. 

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

4. Να  είναι  φιλικοί  προς  το  περιβάλλον,  ανθεκτικοί  στη  διάβρωση,
απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. 

5. Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και
αντοχή, σε ακραίες καιρικές συνθήκες αντοχής, στον παγετό και υπεριώδη
ακτινοβολία. 

6. Ο  χρωματισμός  θα  είναι  ενιαίος  και  θα  έχει  επιτευχθεί  πρωτογενώς στο
υλικό κατασκευής πριν τη χύτευση για μεγαλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα. Οι
κάδοι θα φέρουν πράσινη απόχρωση (σώμα και καπάκι). 
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7. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, θα έχει επιτευχθεί
στην πρώτη ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 

8. Να φέρουν τέσσερις τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και δυο
συστήματα  ανάρτησης  για  την  ανύψωση  και  ανατροπή  τους,  από
αντίστοιχους  Ευρωπαϊκών  προδιαγραφών  ανυψωτικούς  μηχανισμούς
απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν μονομπλόκ  χύτευση, με έκχυση πλαστικού υπό
πίεση  INJECTION,  από  πρωτογενές  πολυαιθυλένιο,  που  να  διασφαλίζει
ομοιόμορφη κατανομή ιδιοτήτων, σε όλα τα σημεία του κάδου. 

Οι κάδοι θα φέρουν ανάγλυφα κατά τη χύτευση, το λογότυπο του Δήμου
Βόλου, το λογότυπο του εργοστασίου κατασκευής, την προμηθεύτρια εταιρία, την
ημερομηνία κατασκευής, τη χωρητικότητα, το διεθνές πρότυπο  ΕΝ 840.

Α. Το κυρίως σώμα (κορμός) 

.1 Το κυρίως σώμα των κάδων θα 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
εκκένωση από τα απορρίμματα,  με ολίσθηση,  κατά τη στρέψη τους από τον
μηχανισμό ανύψωσης.

.2 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει το
κατάλληλα  διαμορφωμένο  κατά  τη  χύτευση,  περιφερειακό  πλαίσιο,  με
πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδων νερών της βροχής εντός
των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. 

.3 Για  την  ανύψωση  και  ανατροπή  τους,  οι  κάδοι  απαραιτήτως,  θα  πρέπει  να
φέρουν, στα πλευρικά τοιχώματα ισχυρές βάσεις, ως προς την σύνδεσή τους με
το  σώμα  του  κάδου.  Οι  βάσεις  αυτές  θα  φέρουν  κυλινδροειδείς  σωλήνες
(πείρους) ανάρτησης μήκους τουλάχιστον 50 mm και διαμέτρου τουλάχιστον 40
mm, καθώς και ειδική υποδοχή κατά την χύτευση, σχήματος κτένας, στο μήκος
της εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840-2/5/6.

.4 Θα φέρει τέσσερις (4) πλαϊνές χειρολαβές (από δύο σε κάθε πλευρά και στο άνω
σημείο) για να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα ο κάδος.

.5 Θα είναι κατασκευασμένοι με ειδικές ενισχύσεις στα τέσσερα σημεία έδρασης
των τροχών (θα εκτιμηθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη ενίσχυση). 

.6 Το πάχος των τοιχωμάτων του κάδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,5 mm ,θα
εκτιμηθούν δε προσφορές με μεγαλύτερες διατομές.

Β. Το καπάκι (σκέπαστρο) 

1. Το  καπάκι  θα  φέρει  νευρώσεις  θα  είναι  πλαστικό,  επίπεδο  και  ελαφρώς
κεκλιμένο.  Θα  φέρει  εσοχές  κατάλληλες  διαμορφωμένες  ώστε  να  ανοίγει  το
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καπάκι με το χέρι, καθώς και ποδομοχλό που θα βοηθάει στο άνοιγμα του προς
τα πάνω. 

2. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο, από πρωτογενής πολυαιθυλένιο, να είναι
ελαφρύ και να περιορίζει τις επιπτώσεις από αναφλέξεις. 

3. Να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να κλείνει ερμητικά και σε κεκλιμένα επίπεδα,
αντέχει  σε ακραίες  καιρικές  συνθήκες και  να μην επηρεάζεται  από υπεριώδη
ακτινοβολία και παγετό. 

4.  Θα  συνδέεται  στο  κυρίως  σώμα  με  κατάλληλα  με  ισχυρή  και  στιβαρή
κατασκευή. 

5.    Η σύνδεση με το κυρίως σώμα των κάδων,  θα έχει  επιτευχθεί  κατά τέτοιο
τρόπο,  έτσι  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή  προστασία  του  από
μηχανικές καταπονήσεις, έστω και αν αυτό παραμένει τελείως ανοικτό. 

6. Επίσης οι κάδοι θα φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής ποδομοχλό, για
το  άνοιγμα  του  καπακιού  με  το  πόδι,  χωρίς  την  παρεμβολή  των χεριών.  Οι
κεντρικές  λάμες  με  τις  οποίες  σηκώνεται  το  καπάκι  θα  έχουν  πάχος  ίσο  ή
μεγαλύτερο των 6 μμ

       Γ. Τροχοί – Ανάρτηση 

1. Οι  πλαστικοί  κάδοι  θα  φέρουν  τέσσερις  (4)  τροχούς  βαρέως  τύπου  από
συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ=200 χιλ με
δυνατότητα  περιστροφής  360ο περί  κατακόρυφου  άξονα.  Ο  κάθε  τροχός  θα
στηρίζεται  σε  ατσάλινο  διχαλωτό  υποστήριγμα  μέσω  ένσφαιρου  τριβέα  ή
κεντρικού  άξονα  και  θα  συνδέεται  με  τον  κάδο  με  ειδική  βάση  κατάλληλα
ενισχυμένη και δια μορφωμένη ώστε να είναι ικανή να δέχεται τα φορτία και της
κρούσης κατά τη χρήση του κάδου. Απαραίτητα οι δυο εμπρόσθιοι τροχοί θα
φέρουν σύστημα πέδησης με ενισχυμένο πετάλι φρένο, ώστε να είναι δυνατή η
ακινητοποίηση των κάδων σε κεκλιμένους δρόμους. Επίσης οι τροχοί θα πρέπει
να  είναι  αθόρυβοι  αυτoπηδαλιουχούμενοι  ανεξάρτητα  αναρτημένοι  και  να
έχουν μεγάλη αντοχή. 

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

3. Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης
και η ενσωμάτωσή τους να επιτυγχάνεται με 4 βίδες. 

         Δ. Διαστάσεις – Χωρητικότητα - Βάρη 

1. Οι διαστάσεις οι συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να
ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 

2. Το βάρος του κενού κάδου θα είναι περίπου 50 κιλά για 1100 λίτρα, στα οποία
δε  συμπεριλαμβάνεται  το  βάρος  του  ποδομοχλού  ανοίγματος  καπακιού,  το
οποίο θα πρέπει στην τεχνική προσφορά, να αναγράφεται χωριστά. 
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3. Το ωφέλιμο φορτίο των κάδων σε οικιακά απορρίμματα θα είναι για τα 1.100
λίτρα, περίπου 450 κιλά. 

           Ε. Άλλα στοιχεία 

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

2. Οι κάδοι απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης
ποιότητας  της  διεθνούς  σειράς  ISO  9001,   και  ISO  14001  πιστοποιητικά
ποιότητας και ελέγχου ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840 –
2/5/6, στη νεότερη έκδοσή τους και οπωσδήποτε, όχι πέραν των δύο ετών.

3. Πιστοποιητικό RAL  GZ 951/1 για τους υπό προμήθεια κάδους στη νεότερη
έκδοσή του και οπωσδήποτε, όχι πέραν των δύο ετών.

4. Τα στοιχεία του Δήμου και η χρονολογία προμήθειας θα αναγράφονται με
ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση, με ευδιάκριτα γράμματα, που θα τοποθετείται
στην εμπρόσθια πλευρά του κάδου. 

5. Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  ο  ίδιος  κατασκευαστής,
απαραιτήτως  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  πιστοποιητικά  διασφάλισης
ποιότητας  της  διεθνούς  σειράς  ISO  9001,   και  ISO  14001,  καθώς  και
συμβόλαιο εκπροσώπησης του κατασκευαστικού οίκου. 

6. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά για κάλυψη
ανταλλακτικών επί  δεκαετία τουλάχιστον  και  ότι  οι  προσφερόμενοι  κάδοι
συμμορφώνονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις ΕΝ 840 2/5/6 και RAL GZ 951/1.

           Βόλος      / 1 / 2017
                                                                                                           ΕΘΕΩΡΗΘΗ            
H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                             Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

             ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                                                      ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ
           ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ                                                           ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                               απορριμμάτων»
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

                                                                    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΛΙΚΟ  ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
 ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ 
   ΕΥΡΩ

 Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής 
αποκομιδής απορριμμάτων,  
χωρητικότητας 1.100 λιτ, με  ποδομοχλό 
και φρένο 

Τεμάχια 250 190,00    47.500,00 

ΦΠΑ 24%   11.400,00 
ΣΥΝΟΛΟ 58.900,00

      

                                                                                                       Βόλος      / 1 / 2017
                                                                                                             ΕΘΕΩΡΗΘH                       
H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                            Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

  ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ    
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ                                                         ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ             

                          

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,όπως
νόμιμα εκπροσωπείται από ...........................................................................................,
με  έδρα  τ................................................οδός.......................................................,
fax...........................email..........................................................

ΕΙΔΟΣ:  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα
( ΤΕΜ.) 

Τιμή μονάδος €
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο  €
Χωρίς
Φ.Π.Α.

1. Πλαστικός τροχήλατος κάδος 
μηχανικής αποκομιδής 
απορριμμάτων,  
χωρητικότητας  1.100  λιτ,  με
ποδομοχλό και φρένο 

250

ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

    Βόλος, ......./............./2017

Υπογραφή – Σφραγίδα
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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 ΒΟΛΟΥ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6058]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ/ΒΟΛΟΣ/ 38001]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΠΟΣ]
- Τηλέφωνο: [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΠΟΣ]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [k.reppos@volos-city.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.promitheus.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.
CPV: 44613700-7 ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με
τον οικονομικό φορέα
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή 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:

α) [……]

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

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με 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 ΦΟΡΕΩΝvii 
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 καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
8. δωροδοκίαx,xi·
9. απάτηxii·
10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·
11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίαςxiv·
12. 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 
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

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 
ασφάλισηςxxii, 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

[……][……][……]

36



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

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): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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 συμφερόντωνxxix, 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

[...................…]

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:

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
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επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

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 εγκατάστασήςxxxiii; 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 εξήςxxxv:
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 
αναλογίεςxxxvi 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 

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

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

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

[……][…]νόμισμα

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

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

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
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 αναφοράςxxxix, 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 ιδιωτικούςxl:

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

παραλήπτε
ς

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, 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:
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Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[……]

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

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

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

[……]

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

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

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

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(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 αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.
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): [……]   
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε 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.

ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα 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.”

viiiΣύμφωνα 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. 

ixΌπως 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).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως 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).

xiiΚατά 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.

xiiiΌπως 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.



xivΌπως 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”.

xvΌπως 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.".

xviΗ 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 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός 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) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην 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). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως 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)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ 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)

xxxiiΓια 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.



xxxiiiΌπως 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. 

xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxixΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη.

xlΠρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xliΌσον 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.

xliiΟ 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.

xliiiΕπισημαίνεται 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. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviiiΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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