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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (ΤΕΥΔ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 17. 4 . 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:32895
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  70.680,00€ (με τον Φ.Π.Α.)

Ο 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 διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» ,  σύμφωνα με τις  οποίες  η Οικονομική  Επιτροπή αποφασίζει  την έγκριση
δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων,  καθώς  επίσης  καταρτίζει  τους  όρους  και
συντάσσει τη διακήρυξη.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις –
Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων  και  Υπηρεσιών του  Δημοσίου  Τομέα  –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
4. Τις διατάξεις του N. 3463/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας».
5. Την υπ’ αριθ. 202/2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, με την
οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.004 του
προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου του έτους 2018.
6. Την υπ’ αριθ.  210/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό,  και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του συνοπτικού  διαγωνισμού της  αναφερόμενης  προμήθειας.
7. Την υπ’ αριθ. 46/2018  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η
κατά  νόμο  αρμόδια  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών  -  αξιολόγησης  προσφορών-
γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων  για προμήθειες με το Ν.4412/2016 της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2018.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής, για την ανάθεση της  προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων για το
έτος  2018,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.:  27586/27-3-2018  μελέτη  της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης,  προϋπολογισμού  δαπάνης  70.680,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
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Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της προμήθειας των υπό προμήθεια ειδών. Σε
κάθε  περίπτωση,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  η  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει
υποχρεωτικά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.  

 Κωδικός CPV: 44613400-4  (Κάδοι αποθήκευσης)

Προϋπολογισμού € 57.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.: € 13.680,00

Προϋπολογισμού: € 70.680,00 (με Φ.Π.Α.)

Άρθρο 1
Περιγραφή προμήθειας

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του
Δήμου, για το έτος 2018, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 27586/27-3-2018 μελέτη
της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  (Παράρτημα  Α΄),  η  οποία  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Άρθρο 2
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού - Μειοδότης

Ο  διαγωνισμός  θα  είναι  μειοδοτικός  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  συμφερότερη  από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό
κατάστημα  Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου,  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου),   την
3η  του  μήνα  Μαΐου,  του  έτους  2018,  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  της  Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που διενεργεί τον διαγωνισμό, η οποία συγκροτήθηκε με
την αριθ. 46/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018. Ώρα έναρξης του
διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 11:00 π.μ. 
Εάν  ο  διαγωνισμός  δεν  καταστεί  δυνατόν  να  διεξαχθεί  την  παραπάνω  αναφερόμενη
ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.

Άρθρο 3 
Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετάσχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  καθώς  και
κοινοπραξίες  (ενώσεις)  αυτών τα  οποία είναι  εγκατεστημένα  α)  σε  κράτος  –  μέλος  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο
σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης κοινοπραξίας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των
οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 4 
Δικαιολογητικά συμμετοχής – τρόπος υποβολής προσφορών

Οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  υποβάλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους  τα  εξής
δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
Το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  υπογράφεται  από  το  φυσικό/-  ά
πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε
αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό
φορέα,  συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.  (Πρβλ.  Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία  15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  Σε
περίπτωση  που  περισσότερα  πρόσωπα,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  έχουν  υποχρέωση
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υπογραφής  του  ΤΕΥΔ,  υπογράφουν  στο  Μέρος  VI  Τελικές  δηλώσεις  του  ίδιου  (και  όχι
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο
συνημμένο Παράρτημα Γ΄.
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην υπογραφή του ΤΕΥΔ είναι: 
- οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 
-  οι  διαχειριστές  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (ΕΠΕ)  και  των  ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) , 
-  ο  διευθύνων  σύμβουλος  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  των
ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), 
- ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά ην νομοθεσία από την οποία διέπονται. 
Σε  κάθε  περίπτωση  είναι  δυνατή  η  υποβολή  του  Τυποποιημένου  έντυπου  υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥΔ) με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα σύμφωνα με την περίπτ.13 του άρθρου 107 του Ν.4497/17.
2. Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, συντεταγμένη σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της υπ’ αριθ. πρωτ.: 27586/27-3-2018  μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης (Παράρτημα Α΄). 
3. Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, συντεταγμένη σύμφωνα
με το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Β΄. 
4.  Οι  προσφορές  των διαγωνιζομένων  είναι  έγγραφες  και  υποβάλλονται  στην  Ελληνική
γλώσσα  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  πάνω  στον  οποίο  αναγράφονται  ευκρινώς  οι
ακόλουθες ενδείξεις: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, β) Η επωνυμία της
αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία
λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 
α)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  εντός  του  κυρίως  φακέλου,  με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 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. 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Οι  ως  άνω  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  φέρουν  επίσης  τις  ενδείξεις  του  κυρίως
φακέλου. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
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  (συμπεριλαμβανομένης  της
κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Οι  προσφορές  μπορεί  να  κατατίθενται  ή  να  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο  Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου  - Τ.Κ. 38333, μέχρι την 2-5-2018. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από
ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
Οι  προσφορές  ισχύουν και  δεσμεύουν τους προμηθευτές  για  χρονικό  διάστημα  έξη  (6)
μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ισχύει  και  απαιτείται  ό,τι  άλλο  αναφέρεται  στην  υπ’  αριθ.  πρωτ.:  27586/27-3-2018
μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης.
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Άρθρο 5
Τρόπος σύνταξης οικονομικής προσφοράς

Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  εκφράζεται  σε  ευρώ  και  θα  περιλαμβάνει  τις  υπέρ  τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση της προμήθειας. 
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά είδος ως εξής: 
α. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

   Άρθρο 6 
 Εγγυήσεις

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  προμήθειας,  υποχρεούται  να
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο
με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 4
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016). 
Η  ανωτέρω  αναφερόμενη  εγγύηση  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/97) και έχουν, σύμφωνα με το
νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και
από το ΤΜΕΔΕ. 
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική.  Επίσημη  θεωρείται  η  μετάφραση  που  πληροί  τους
όρους του άρθρου 8 της διακήρυξης. 
Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου
Βόλου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση
ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης.
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 ενός
(1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υπόγειων κάδων απορριμμάτων.
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€).
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 7 
         Δικαιολογητικά κατακύρωσης

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στον οποίο
πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  οφείλει  να  υποβάλει  σε
σφραγισμένο φάκελο τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα και  δικαιολογητικά,  τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού). 
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής: 
α. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής  από  οποιαδήποτε  αρμόδια  αρχή,  εάν  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με
αντιπρόσωπό τους. 
β.  Εφόσον  ο  διαγωνιζόμενος  έχει  τη  μορφή  νομικού  προσώπου  (εταιρείας),  στα
δικαιολογητικά κατακύρωσης συμπεριλαμβάνονται: 
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- Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή
τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. 
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς
και  οι  τυχόν  τροποποιήσεις  του  θεωρημένες  ή  επικυρωμένες  κατά τον  ίδιο  τρόπο,  εάν
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα
ότι έχει την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν  από  τα  ανωτέρω  καταστατικά  και  τα  λοιπά  στοιχεία  δεν  προκύπτουν  ευθέως  τα
πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει
να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας
στο διαγωνισμό. 
γ.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριμήνου  ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή
περισσότερα  από  τα  αδικήματα  της  παρ.  1  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016  (Φ.Ε.Κ.
147/Α΄/08-08-2016). 
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
-  οι  διαχειριστές  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  και  Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), 
-  ο  διευθύνων  σύμβουλος  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  των
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
- ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 του Ν.1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του,
όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί
σε κάθε περίπτωση να ζητήσει  από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει  αντίγραφα των
καταδικαστικών αποφάσεων. 
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας
ασφάλισης, 
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 
-  σε  περίπτωση  ατομικών  επιχειρήσεων,  αφορά  και  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  ως
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων,  οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν να προσκομίσουν,
μαζί  με  το  πιστοποιητικό  ή  τα  πιστοποιητικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  κατάσταση
προσωπικού  κατά  ειδικότητα,  στην  οποία  θα  φαίνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  όπου
υπάγεται  κάθε  απασχολούμενος.  Η  ακρίβεια  των  στοιχείων  της  κατάστασης  θα
βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 
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ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, το
οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 
στ.  Πιστοποιητικό  της  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων,  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
εκδόθηκαν σε βάρος του διαγωνιζόμενου εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων
συμμετοχής  (άρθρο  80  παρ.2  περίπτ.  γ΄  Ν.4412/2016,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  την
παρ.Α.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017).
Όπου δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω
περιπτώσεις,  υποβάλλεται  αντί  αυτού  ένορκη  βεβαίωση  ή,  αν  αυτή  δεν  προβλέπεται,
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους-
μέλους  ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα (άρθρο
80 παρ.2 Ν.4412/2016).

Άρθρο 8
Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 
-  έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Κώδικα Δικηγόρων ή 
-  έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη
χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην
Ελλάδα ή 
-  έχουν  μεταφρασθεί  και  επικυρωθεί  από  τη  μεταφραστική  υπηρεσία  του  Υπουργείου
Εξωτερικών  ή  από  ορκωτούς  μεταφραστές  του  Ν.  3712/2008  ή  από  πτυχιούχους
μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 9
Αντίγραφα

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί  η  διακήρυξη,  εκτός  των εγγυήσεων και  των υπευθύνων
δηλώσεων που κατατίθενται στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή
τους  είτε  σε  μορφή  απλού  (μη  επικυρωμένου),  ευκρινούς  φωτοαντιγράφου  από  το
πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο, εφόσον πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί
από  το  δημόσιο,  τους  ΟΤΑ  α΄  και  β΄  βαθμού  και  από  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  ή  τις
επιχειρήσεις  τους,  από  τα  Ν.Π.Δ.Δ.,  τα  δικαστήρια  όλων  των  βαθμών,  τα  Ν.Π.Ι.Δ.  που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται  τακτικά από κρατικούς πόρους σε  ποσοστό  50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και από τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν 3429/2005. 
Γίνονται επίσης υποχρεωτικά δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. β) Τα
απλά,  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  το  πρωτότυπο  όσων  ιδιωτικών  εγγράφων  φέρουν
θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς. γ) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα  αλλοδαπών  εγγράφων,  εφόσον  τα  αντίγραφα  αυτά  έχουν  επικυρωθεί  από
δικηγόρο. 
Ο  Δήμος  Βόλου  υποχρεούται  να  ασκήσει  δειγματοληπτικό  έλεγχο  των  απλών
φωτοαντιγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν
οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 
Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης
του  1961  (κυρωθείσα  στην  Ελλάδα  με  το  Ν.1497/84),  πρέπει  να  φέρουν  τη  σχετική
επισημείωση – apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 
Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 
Τα  δικαιολογητικά  του  διαγωνισμού  που  είναι  γραμμένα  σε  ξένη  γλώσσα  πρέπει  να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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Άρθρο 10
Ενστάσεις

Επιτρέπεται  η  υποβολή  ενστάσεων  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  της  πράξης
κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής , υπό τους
όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016
(Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 107 παρ. 32 και 33 του
Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ 171/Α΄/13-11-17). 
Για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την κατάθεση της ένστασης,  η
καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Άρθρο 11:
 Κατακύρωση προμήθειας – Σύναψη σύμβασης

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. 
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. 
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. 
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 για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 12 
Χρόνος περάτωσης της προμήθειας

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται μέχρι τη λήξη του οικονομικού της αντικειμένου,
αρχής  γενομένης  από  την  υπογραφή  της  και  σε  κάθε  περίπτωση  το  αργότερο  μέχρι
31-12-2018. 

Άρθρο 13
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης-Χρόνος παράδοσης

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. 
Η  προσωρινή  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  επιτροπή  ύστερα  από
μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο τριών (3) ημερών από την παράδοση των ειδών. 
Η οριστική παραλαβή των ειδών και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου θα γίνει μέσα σε
χρόνο πέντε (5) ημερών από την παράδοση των ειδών. 
Κατά  τη  διάρκεια  παραλαβής  καλείται  να  παραστεί,  αν  το  επιθυμεί,  ο  προμηθευτής  ή
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.
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Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές,
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή
την αντικατάστασή τους.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια
οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος
και  για  λογαριασμό  του  αναδόχου  και  κατά τον  προσφορότερο για  τις  ανάγκες  και  τα
συμφέροντα αυτού τρόπου.
Τα  υπό  προμήθεια  είδη  θα  παραδοθούν  έτοιμα  προς  λειτουργία,  εντός  χρονικού
διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε σημεία
που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σημείων
στα  οποία  θα  παραδοθούν  τα  υπό προμήθεια  είδη  θα  έχει  καθοριστεί  εντός  χρονικού
διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 14
Τρόπος πληρωμής

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί άπαξ στον ανάδοχο με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος  πληρωμής  που  θα  συνοδεύεται  από  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  και  το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ειδών, που θα εκδώσει η αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 15
Κρατήσεις

Στη συμβατική αξία  εκτέλεσης των προμήθειας,  εκτός του Φ.Π.Α.,  γίνεται  παρακράτηση
φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4%. 
Οι κρατήσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
Επίσης, επιβάλλεται: 
α)  κράτηση  σε  ποσοστό  0,06%  επί  της  συμβατικής  αξίας  (πλην  Φ.Π.Α.)  υπέρ  της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή
κατά την κάθε  πληρωμή και  κατατίθεται  σε  ειδικό τραπεζικό  λογαριασμό της Αρχής.  Η
κράτηση  υπέρ  της  Ενιαίας  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  υπόκειται  σε  αναλογικό  τέλος
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 3,6%. 
β)  κράτηση σε  ποσοστό 0,06% επί  της  συμβατικής  αξίας  (πλην  Φ.Π.Α.)  υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που παρακρατείται από την αναθέτουσα
αρχή κατά την κάθε πληρωμή και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η  κράτηση  υπέρ  της  Αρχής  υπόκειται  σε  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου  και  Ο.Γ.Α.
χαρτοσήμου 3,6%.

Άρθρο 16
Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου

Ο  προμηθευτής  που  δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίστηκε  να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Με  την  ίδια  διαδικασία  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη
σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν  εφόσον  δεν  φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Άρθρο 17
  Δημοσιότητα- Δημοσιεύσεις

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν
από  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών).
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Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου
(www.dimosvolos.gr),στο  πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και  θα  δημοσιευθεί  σε  μια  ημερήσια
νομαρχιακή εφημερίδα όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν.4469/2017. 
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωμ. ΝΣΚ 204/2010) και
καταβάλλεται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του Δήμου Βόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 46 του Ν. 3801/2009, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 18
Διατάξεις - Συμβατικά έγγραφα

Συμβατικά έγγραφα κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 
α.  Η  διακήρυξη του  διαγωνισμού,  η  περίληψη και  η  υπ’  αριθ.  πρωτ.:  27586/27-3-2018
μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης. 
β.  Το  Υπόδειγμα  Οικονομικής  Προσφοράς  και  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016).

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΜΕΛΕΤΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Βόλος, 26-03 -2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Προμήθεια υπόγειων κάδων
απορριμμάτων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που σχετίζεται με την
επέκταση του συστήματος υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων (6 τεμ. χωρ. 3m³
περίπου  έκαστος  )  ώστε  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  υγιεινής  αποθήκευσης  τους  σε
κοινόχρηστα  σημεία  του  Δήμου  που  παρουσιάζουν  χωροταξικές  δυσκολίες  με  χρήση
τυποποιημένων τροχήλατων κάδων ή σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική
αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.

Οι υπόγειοι κάδοι θα πρέπει είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής με επαρκή,
αποδεδειγμένη και  δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (τουλάχιστον
5ετίας ). Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων που δεν έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς δεν
γίνονται  δεκτά.  Το  σύστημα  υπόγειου  κάδου  θα  πρέπει  να  είναι  στιβαρής,  ανθεκτικής
κατασκευής  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  μακρόχρονη  χρήση  του  χωρίς  προβλήματα.
Ειδικότερα  το  υπέργειο  τμήμα  θα  πρέπει  να  εμφανίζει  ευχάριστο  σχεδιασμό  ώστε  να
προσφέρει  αρχιτεκτονική  εναρμόνιση  με  τον  περιβάλλοντα  χώρο  του  σημείου
εγκατάστασης.

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την συλλογή τους σε συνεργασία με συμβατικού τύπου
απορριμματοφόρα  οπίσθιας  φόρτωσης  (με  μηχανισμό  τύπου  πρέσας)  εφοδιασμένα  με
υδραυλικό  μηχανισμό  γερανοφόρου  (τύπου  παπαγαλάκι).  Η  δε  εκκένωσή  τους  θα
επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής του
ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος με τον οποίο ανατρέπονται οι
κοινοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων. Οι κάδοι θα είναι συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο
ώστε να παρέχουν τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους.

Ο προϋπολογισμός  της προμήθειας  προβλέπεται  να  ανέλθει  στο ποσό των  Εβδομήντα
χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (70.680,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 Για τον σκοπό αυτό έχει  εγγραφεί  πίστωση στους  προϋπολογισμούς  οικονομικών του
Δήμου για το έτος 2018 με  Κ.Α 20.7135.004. 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Κωδικός αριθμός CPV 2008 προμηθευόμενου είδους: 44613400-4 (Κάδοι  αποθήκευσης),
συμπλη-ρωματικός κωδικός: DA18-5 (υπόγειοι).

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με  συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους
όρους  που  καθορίζει  η  Οικονομική  Επιτροπή του  Δήμου  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την
χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις
τεχνικές προδιαγραφές.

                                                                                  

         Βόλος         / 03 / 2018                                                         Βόλος       / 03 / 2018

                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                                

              Ο Αν. Προϊστάμενος                                                           Η  Συντάξασα 

 Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης     

              

          Τατάκος  Κωνσταντίνος                                                         Τύρου  Θεοφανή

            Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ                                                        Πολ. Μηχανικός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια υπόγειων κάδων
απορριμμάτων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.   ΓΕΝΙΚΑ
Η  σχεδιαζόμενη  προμήθεια  &  εγκατάσταση  συστήματος  υπόγειων  κάδων  θα  έχει  τα
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά.

Υπόγειοι κάδοι
Οι προτεινόμενοι υπόγειοι κάδοι θα αποτελούνται από :
• Ένα  προστατευτικό  υπόγειο  φρεάτιο  πλήρως  στεγανό  κατασκευασμένο  από
προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15cm το οποίο εγκαθίσταται μέσα σε
μια  τάφρο  ανάλογων  διαστάσεων  κατόπιν  εργασιών  εκσκαφής  εδάφους.  Εντός  του
φρεατίου  υπάρχει  μηχανισμός  πλατφόρμας  ασφαλείας  η  οποία  αναπτύσσεται  με  την
απομάκρυνση  του κάδου από το φρεάτιο  καλύπτοντας  το κενό για  την  προστασία  των
διερχομένων. 
• Ένα κάδο από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε
να  αντέχει  σε  κτυπήματα  και  προσκρούσεις  (κατά  προτίμηση  από  πλαστικό  υλικό),
χωρητικότητας 3m3 και συνολικού μεγίστου καθαρού βάρους 120kg περίπου, με πλήρως
στεγανό πυθμένα κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο. 
• Το  υπόγειο  τμήμα  καλύπτεται  με  μια  πλατφόρμα  κάλυψης  (πλατφόρμα
πεζοδρόμου) με αντοχή φορτίου 650kg/m2 κατασκευασμένη από μεταλλικό σκελετό και με
επιφανειακή  επένδυση  με  πλακίδια  γρανίτη.  Η  πλατφόρμα  παρέχει  την  απαιτούμενη
στεγανότητα κατά των οσμών και των βρόχινων νερών, και ανοιγοκλείνει με την βοήθεια
δύο πνευματικών εμβόλων και ασφαλίζει σε κλειστή θέση με κατάλληλη κλειδαριά.
• Στο  κέντρο  και  πάνω  στην  πλατφόρμα  πεζοδρόμου  προσαρμόζεται  ένας
καλαίσθητος πύργος τροφοδοσίας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.

Χωροθέτηση & εγκατάσταση υπόγειων κάδων
Στα  προβλεπόμενα  σημεία  εγκατάστασης  των  υπόγειων  κάδων  θα  πραγματοποιηθεί  η
εκσκαφή μιας τάφρου αναλόγων διαστάσεων. Θα πρέπει να προηγηθεί μια έρευνα για την
μη  ύπαρξη  υπόγειων  δικτύων  Ο.Κ.Ω  (σωληνώσεις  υδροδότησης  &  αποχέτευσης  και
καλωδιώσεις τηλεφωνίας ή ηλεκτροδότησης, κλπ.)
Για  την  έδραση  των  τσιμεντένιων  φρεατίων  των  υπόγειων  κάδων  και  για  την
σταθεροποίηση του εδάφους κατασκευάζεται  στον πυθμένα της τάφρου ένα θεμέλιο εκ
σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας) πάχους 10-15cm περίπου.
Κατόπιν τοποθετούνται στην τάφρο τα τσιμεντένια φρεάτια μαζί με τα εξαρτήματά τους
(πλατφόρμα ασφαλείας,  εσωτερικός πλαστικός κάδος,  πλατφόρμα κυκλοφορίας,  πύργος
τροφοδοσίας).
Τα κενά μεταξύ των τσιμεντένιων φρεατίων και των τοιχωμάτων της τάφρου πληρώνονται
με αδρανές υλικό (τύπου 3Α).  Κατόπιν στην άνω περίμετρο των τσιμεντένιων φρεατίων
κατασκευάζονται  κατάλληλα  κανάλια  αποστράγγισης  των  ομβρίων  νερών  με  διάταξη
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διοχέτευσης  τους  προς  τα  ρείθρα  ή  σε  φρεάτια.  Τέλος,  η  διαδικασία  εγκατάστασης
ολοκληρώνεται με την αποκατάσταση της γύρω πλακόστρωσης.

    

     Βόλος         / 03 / 2018                                                         Βόλος       / 03 / 2018

                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                                

              Ο Αν. Προϊστάμενος                                                           Η  Συντάξασα 

 Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης     

              

          Τατάκος  Κωνσταντίνος                                                         Τύρου  Θεοφανή

            Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ                                                        Πολ. Μηχανικός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια υπόγειων κάδων
απορριμμάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/
α Είδος Ποσότητα

(τεμάχια)
Τιμή

Μονάδας (€) Σύνολο(€)

1. Προμήθεια κάδου απορριμμάτων χωρ. 
3m³ υπόγειας αποθήκευσης

6 9.500,00 57.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 57.000,00

Φ.Π.Α. 24% 13.680,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.680.00

         Βόλος         / 03 / 2018                                                         Βόλος       / 03 / 2018

                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                                

              Ο Αν. Προϊστάμενος                                                           Η  Συντάξασα 

 Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης     

              

          Τατάκος  Κωνσταντίνος                                                         Τύρου  Θεοφανή

            Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ                                                        Πολ. Μηχανικός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ:  Προμήθεια  υπόγειων  κάδων
απορριμμάτων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων
(6 τεμάχια) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα
με τις διατάξεις. :

      α) Του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών"
      β) το N. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων» όπως αυτός ισχύει.

      γ)  Του Ν.  3852/ΦΕΚ 87 ΑΊ7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και  της

αποκεντρωμένης διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός ισχύει.

  

    ΑΡΘΡΟ 3. Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία είναι:

- Η διακήρυξη δημοπρασίας
- Η παρούσα μελέτη
- Το τιμολόγιο προσφοράς
- Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4. Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους
όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Η αξία  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο ποσό των 70.680,00€ συμπεριλαμβανομένου  του
ΦΠΑ.

 ΑΡΘΡΟ 5. Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών
ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσματος,
προς  υπογραφή  της  σύμβασης  και  να  καταθέτει,  την  κατά  το  άρθρο  6  της  παρούσης,
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο της προμήθειας
μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους.

ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, θα καθοριστεί  με την
προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό,  σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι
μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του από το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Ο  προμηθευτής  που  δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίστηκε  να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.
Με  την  ίδια  διαδικασία  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη
σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν  εφόσον  δεν  φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

ΑΡΘΡΟ 9. Πλημμελής κατασκευή

Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης,  ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία
το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10. Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11. Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια
είδους.
Η  τιμή  της  προσφοράς  θα  είναι  σταθερή  και  αμετάβλητη  καθ'  όλη  την  διάρκεια  της
προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 12. Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο ενώ
οι  τιμές  της  προσφοράς  θα είναι  τελικές.  Η  προσωρινή  παραλαβή  των υπό προμήθεια
ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές,
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή
την αντικατάσταση τους.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια
οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος
και  για  λογαριασμό  του  αναδόχου  και  κατά τον  προσφορότερο για  τις  ανάγκες  και  τα
συμφέροντα αυτού τρόπου.
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Άρθρο 13. Χρόνος παράδοσης

Τα  υπό  προμήθεια  είδη  θα  παραδοθούν  έτοιμα  προς  λειτουργία,  εντός  χρονικού
διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε σημεία
που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σημείων
στα  οποία  θα  παραδοθούν  τα  υπό προμήθεια  είδη  θα  έχει  καθοριστεί  εντός  χρονικού
διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
       

         Βόλος         / 03 / 2018                                                         Βόλος       / 03 / 2018

                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                                

              Ο Αν. Προϊστάμενος                                                           Η  Συντάξασα 

 Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης     

              

          Τατάκος  Κωνσταντίνος                                                         Τύρου  Θεοφανή

            Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ                                                        Πολ. Μηχανικός ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

    ΑΡΘΡΟ 1

   Γενικά στοιχεία

Η  παρούσα  συγγραφή  αφορά  στην  προμήθεια  &  εγκατάσταση  συστήματος  υπόγειας
αποθήκευσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. 

Συγκεκριμένα  το  σύστημα  θα  αποτελείται  από  6  τεμάχια  υπόγειων  κάδων  χωρ.  3m³
περίπου έκαστος, προκειμένου να συμπληρωθεί το πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος
συλλογής από την Διεύθυνση  Καθαριότητας του Δήμου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
υγιεινής  αποθήκευσης  των  απορριμμάτων  (οικιακών  & ανακυκλώσιμων)  σε  σημεία  της
πόλης που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες και σε σημεία που απαιτούν αισθητική
και  αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους (πχ πλατείες,  πεζόδρομοι,
κλπ).

Οι  υπόγειοι  κάδοι  θα  παραδοθούν  στις  αποθήκες  του  Δήμου,  προκειμένου  να
εγκατασταθούν περαιτέρω σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Η ακριβής
θέση εγκατάστασης τους θα δοθεί από την Υπηρεσία. 

Στις  προβλεπόμενες  θέσεις  λειτουργίας  των  υπόγειων  κάδων  οι  απαιτούμενες
χωματουργικές εργασίες και εργασίες εγκατάστασης τους θα πραγματοποιηθούν από τον
ανάδοχο  προμηθευτή  (συμπεριλαμβάνονται  στη  συνολική  δαπάνη)  ως  περιγράφεται
αναλυτικά στη παρακάτω παράγραφο 2.3. 

Οι υπόγειοι κάδοι θα πρέπει είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και να έχουν
αποδεδειγμένη και  δοκιμασμένη  λειτουργία στην  Ελλάδα ή στο εξωτερικό,  τουλάχιστον
5ετίας. Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων που δεν έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς δεν
γίνονται δεκτά.

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

Ειδικότερα  το  υπέργειο  τμήμα  θα  πρέπει  να  εμφανίζει  ευχάριστο  σχεδιασμό  ώστε  να
προσφέρει  αρχιτεκτονική  εναρμόνιση  με  τον  περιβάλλοντα  χώρο  του  σημείου
εγκατάστασης.

Οι κάδοι θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλοι για συνεργασία με τον υφιστάμενο
στόλο  απορριμματοφόρων  του  Δήμου,  δηλαδή  συμβατικού  τύπου  απορριμματοφόρα
οπίσθιας  φόρτωσης με μηχανισμό τύπου πρέσας που είναι  εφοδιασμένα με υδραυλικό
μηχανισμό  γερανοφόρου  (τύπου  παπαγαλάκι).  Η  δε  εκκένωσή  τους  υποχρεωτικά  θα
επιτυγχάνεται  με προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες  ανατροπής του ανυψωτικού
μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος με τον οποίο ανατρέπονται οι συμβατικοί
τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων.
Οι  κάδοι  θα είναι  συγκροτημένοι  με  τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις  απαιτούμενες
συνθήκες ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους. 

Ειδικότερα δε - και όπου εφαρμόζεται - τα επί μέρους τμήματα των κάδων θα πρέπει να
ανταποκρίνονται  στα ευρωπαϊκά  πρότυπα EN-13071-1 και  EN-13071-2.  Η  αποθηκευτική
χωρητικότητα έκαστου κάδου θα πρέπει να είναι 3m³ (±5%).
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Το σύστημα υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στο σχεδιασμό και
στην  λειτουργία  του  ώστε  να  προσφέρει  εύκολο  χειρισμό  και  εύκολες  συνθήκες
συντήρησης  και  εύκολες  συνθήκες  πρόσβασης  για  συντήρηση  και  καθαρισμό  οπότε
απαιτείται.  Θα  εκτιμηθεί  ιδιαίτερα  η  ευκολία  της  διαδικασίας  εγκατάστασης  των  υπό
προμήθεια υπόγειων κάδων στα προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας καθώς και η παροχή
της δέουσας τεχνογνωσίας από μέρους του αναδόχου για την ορθή εγκατάστασή τους.

Θα  πρέπει  να  παρέχει  επαρκή  στεγανότητα  κατά  των  υγρών,  λάσπης  και  δυσάρεστων
οσμών και να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων και τρωκτικών.

ΑΡΘΡΟ 2 

Ειδικά στοιχεία - τεχνικές προδιαγραφές

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

2.1 Υπόγειο τμήμα

2.1.1 Προστατευτικό φρεάτιο

Το υπόγειο τμήμα  θα αποτελείται  από μια  τάφρο βάθους  2  m περίπου,  τετράπλευρης
διατομής  με  πλευρές  μήκους  2  m  περίπου  και  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  από  τον
ανάδοχο.

Για την σταθεροποίηση του εδάφους και την στεγανοποίηση ο χώρος έκαστης τάφρου θα
επενδύεται εσωτερικά με ένα φρεάτιο από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα κατάλληλων
προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής. 

Τα τοιχώματα του φρεατίου θα πρέπει να ικανού πάχους ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη
αντοχή στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή των νερών της βροχής εντός
αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος.

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

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

Επιπλέον  ο  πυθμένας  της  τάφρου  θα  πρέπει  να  έχει  επαρκή  θεμελίωση  ώστε  να  μην
παρουσιάζονται  προβλήματα  καθίζησης  του  προκατασκευασμένου  φρεατίου  μέσα  στο
έδαφος.

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

2.1.2 Κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω αναφερόμενου προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον
κάδο αποθήκευσης των απορριμμάτων ο οποίος θα πρέπει να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα
3m³ (±5%). 

Ο  κάδος  αποθήκευσης  απορριμμάτων  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένος  από  υλικό
πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και
προσκρούσεις  (κατά προτίμηση από πλαστικό υλικό).  Ο δε πυθμένας  του θα πρέπει  να
είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών.

Ο κάδος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και ανύψωσης κάτω
από  το  έδαφος  οι  οποίες  θα  συνεργάζονται  με  υδραυλικό  γερανό  με  σύστημα  απλού
γάντζου αγκίστρωσης. 
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Η εκκένωση του κάδου θα πρέπει  να επιτυγχάνεται  υποχρεωτικά με την ανατροπή του
μέσα  στη  χοάνη  οπίσθιας  φόρτωσης  ενός  συμβατικού  απορριμματοφόρου  οχήματος
(τύπου  πρέσας)  σε  συνεργασία  με  τους  πλευρικούς  βραχίονες  DIN  κλασσικού  τύπου
ανυψωτικού μηχανισμού.

Το καθαρό βάρος του κάδου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 150 kg ώστε μαζί με το
φορτίο  των  απορριμμάτων  να  μπορεί  να  συνεργάζεται  με  υδραυλικούς  μηχανισμούς
γερανοφόρου  ανυψωτικής  ικανότητας  που  δεν  θα  ξεπερνά  τα  70  kNm και  το  καθαρό
απόβαρό τους να μην υπερβαίνει τα 800 kg.

Όλη  η  συγκρότηση  της  κατασκευής  του  κάδου,  και  ιδίως  η  διάταξη  ανάρτησης  στο
μηχανισμό γερανοφόρου πρέπει να αντέχει στο άθροισμα του απόβαρου και του ωφέλιμου
φορτίου έκαστου κάδου προσαυξανόμενο με συντελεστή ασφαλείας 20% τουλάχιστον. Σε
κάθε περίπτωση ο κάδος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα αντοχής σε φορτία
τουλάχιστον 1200 kg.

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

2.1.3 Πλατφόρμα ασφαλείας

Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής κατά την διαδικασία
ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού
φρεατίου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια μετακινούμενη πλατφόρμα οι οποία θα
βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισμένος εντός του
φρεατίου. Κατά την ανύψωση του κάδου η εν λόγω πλατφόρμα θα μετακινείται προς τα
πάνω μέχρι τη στάθμη του πεζοδρομίου ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του
υπόγειου  τμήματος  και  να  προστατεύει  τους  διερχόμενους  ενόσω  ο  κάδος  βρίσκεται
απομακρυσμένος από το χώρο του φρεατίου. 
Η εν λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να παραμείνει στη στάθμη του πεζοδρομίου υπό φορτίο
ενός  ατόμου βάρους  έως  150  kg  που  τυχόν  στέκεται  πάνω σε  αυτή.  Η πλατφόρμα θα
υποχωρεί προς τα κάτω μόνο κατά την εκ νέου βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου. 
Προκειμένου  να  αποφευχθούν  λειτουργικά  προβλήματα,  επιθυμητό  οι  μηχανισμοί
λειτουργίας της πλατφόρμας να μην βασίζονται σε συστήματα αντίβαρων.
Επιπλέον  η  ως  άνω  πλατφόρμα  θα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένη  με  διατάξεις  και
μηχανισμούς  που  επιτρέπουν  εύκολη  και  ασφαλή  πρόσβαση  στο  εσωτερικό  χώρο  του
προστατευτικού φρεατίου για τυχόν επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού.

2.2 Υπέργειο τμήμα

2.2.1 Πλατφόρμα πεζοδρόμου

Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει να καλύπτεται με μια
κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται στη στάθμη του πεζοδρόμου
και  θα είναι  διαστάσεων που ταυτίζονται  με την ανωτέρω περίμετρο του πλαισίου του
προστατευτικού φρεατίου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών πάνω
από τον χώρο του υπόγειου κάδου. 
Η πλατφόρμα κάλυψης θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής
στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της εισροής των νερών της
βροχής εντός του φρεατίου. Η δε αντοχή σε φορτίο της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι 450
kg/m2 τουλάχιστον.
Από την εμφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρμας θα φέρει κατάλληλη επικάλυψη η
οποία θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης
και θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές.
Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις
χάριν στους οποίους θα ανοίγει ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος
κατά την φάση της αποκομιδής του. 
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Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειδώματος που θα συγκρατεί την πλατφόρμα με
ασφάλεια σε οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωμα θα επιτυγχάνεται με κλειδί με το οποίο θα
εφοδιάζεται το πλήρωμα της αποκομιδής. 
Γενικά ο χειρισμός ανοίγματος και κλεισίματος της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι εύκολος
χωρίς να απαιτείται άσκηση μεγάλης μυϊκής δύναμης και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να
πραγματοποιείται από ένα άτομο σε συνήθη φυσική κατάσταση. 

2.2.2 Διάταξη εισαγωγής απορριμμάτων μέσα στον κάδο

Πάνω στην ως άνω περιγραφόμενη πλατφόρμα πεζοδρόμου θα προσαρμόζεται το υπέργειο
τμήμα που αποτελείται από “χοάνη” εισαγωγής των απορριμμάτων. 
Επειδή  η  “χοάνη”  αποτελεί  το  εμφανές  σημείο  όλης  της  κατασκευής  θα  πρέπει  να
παρουσιάζει  προσεγμένο  και  ελκυστικό  σχεδιασμό.  Επιπλέον  για  την  διασφάλιση  της
διαχρονικής  ελκυστικής  εμφάνισης  το  σώμα  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  από
ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ή ανώτερο) ελάχιστου πάχους 1,5 mm.
Η “χοάνη” θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του
κάδου ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή ισοκατανομή των απορριμμάτων που ρίπτονται μέσα
στον κάδο υπόγειας αποθήκευσης. Θα είναι ορθογωνίου ή κυλινδρικού σχήματος και θα
πρέπει να είναι σχετικά συμπαγών διαστάσεων, μεγίστου ύψους 1,2 m. 
Η ”χοάνη” θα φέρει ένα στόμιο ικανών διαστάσεων (70x70cm ή διαμέτρου 50-70cm, ±5%)
ώστε να μπορεί να δέχεται σακούλες με απορρίμματα. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει
κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την
έκλυση οσμών. 
Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει  ευχερή και  εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες.
Επιθυμητό το σκέπαστρο να ανοίγει με μηχανισμό ποδοπεντάλ.
2.3 Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται πέραν της προμήθειας και η μεταφορά των
κάδων στα σημεία εγκατάστασης που θα οριστούν από την Υπηρεσία καθώς και όλες οι
απαραίτητες  χωματουργικές  και  οικοδομικές  εργασίες  (όπως  εκσκαφές,  κατασκευή
φρεατίων,  τελική  αποκατάσταση  πεζοδρομίων)  αλλά  και  η  εκτέλεση  των  εργασιών
συναρμολόγησης- εγκατάστασης τους.

Πριν της έναρξης των εργασιών εγκατάστασης οι υπηρεσίες του Δήμου αναλαμβάνουν να
εξασφαλίσουν για κάθε σημείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια
τομής οδοστρώματος) καθώς και την μη ύπαρξη υπόγειων υποδομών δικτύων Ο.Κ.Ω. (ήτοι
σωληνώσεις  υδροδότησης,  αποχέτευσης,  καλωδιώσεις  ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  δημοτικού  φωτισμού,
οπτικών ινών, κλπ). 
Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν
με φροντίδα του Δήμου αλλά με δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, πριν την διαμόρφωση
των απαιτούμενων τάφρων.

Διευκρινίζεται  ότι  οι  εργασίες  για  την  διαμόρφωση της  τάφρου εγκατάστασης  έκαστου
κάδου  -  ήτοι  καθαίρεση  του  επιφανειακού  στρώματος  και  εκσκαφή  του  εδάφους  σε
διαστάσεις και προδιαγραφές που θα απαιτηθούν, θα γίνουν με φροντίδα του Δήμου, αλλά
η  όλη  δαπάνη  συμπεριλαμβάνεται  στην  τιμή  μονάδας  και  θα  βαρύνει  τον  ανάδοχο
προμηθευτή.

 

Με ευθύνη και  δαπάνη του αναδόχου θα εκτελεσθούν οι  παρακάτω εργασίες  σε  κάθε
σημείο εγκατάστασης:
- εκσκαφή εδάφους καταλλήλων διαστάσεων
-  κατασκευή  κατάλληλης  θεμελίωσης  από  σκυρόδεμα  στον  πυθμένα  κάθε  τάφρου
εκσκαφής για αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των
κάδων με την επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου
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- τοποθέτηση του προστατευτικού φρεατίου μέσα στις τάφρους εγκατάστασης και όλες τις
απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων
και  μηχανισμών ώστε οι  κάδοι  να παραδοθούν σε κατάσταση λειτουργίας,  έτοιμοι   για
χρήση
- επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό 
-  κατασκευή  καναλιών  απορροής  βρόχινων  νερών  περιμετρικά  των  κάδων  και
αποκατάσταση  της  εκάστοτε  επιφανειακής  στρώσης  του  εδάφους  στην  πρότερη
κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 3 

Στοιχεία τεχνικής προσφοράς

Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει
να ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις παρακάτω
πληροφορίες και στοιχεία:

3.1 Κατάλογο ομοίων κατασκευών :
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων παρόμοιων εγκαταστάσεων
που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής κατά την τελευταία πενταετία
με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή. 
3.2 Τεχνικές πληροφορίες για τον πύργο τροφοδοσίας :

- Υλικό κατασκευής και τύπος επεξεργασίας αντιδιαβρωτικής προστασίας.
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά.
- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας.
3.3 Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο απορριμμάτων :
- Υλικό κατασκευής
- Διαστάσεις, χωρητικότητα και βάρος του κάδου 
 3.4 Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασμα του κάδου :

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

- Τύπος αναγκαίου υδραυλικού γερανού, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό απόβαρο
της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει  τα 800 kg για την αποφυγή απώλειας
ωφελίμου φορτίου του απορριμματοφόρου οχήματος (θα υποβληθούν σχεδιαγράμματα
και φωτογραφίες παρόμοιων εγκαταστάσεων)

3.5 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα πεζοδρόμου :
- Σχεδιάγραμμα της συγκρότησης 
- Αναφορά στην μηχανική αντοχή της κατασκευής
- Περιγραφή συστήματος αποτροπής εισροής νερών βροχής μέσα στο υπόγειο τμήμα 
- Περιγραφή προτεινόμενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρμας 
- Περιγραφή  του  συστήματος  ανοίγματος  καθώς  και  περιγραφή  του  συστήματος

κλειδώματος.
3.6 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα ασφαλείας :
- Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας.
- Διάταξη  λειτουργίας  της  πλατφόρμας  (προκειμένου  να  αποφευχθούν  λειτουργικά

προβλήματα, θα πρέπει να αποφευχθούν συστήματα με αντίβαρα).
- Να αναφερθεί η μέγιστη φόρτιση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 kg που

ασκούνται σε όλα τα σημεία της πλατφόρμας.
3.7 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων:
- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης 
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- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης : βάρη υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ.
3.8 Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης :
Υποβολή δήλωσης για τον χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας. 
3.9 Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας :
Υποβολή δήλωσης για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος
για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών .
Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  διατυπώσουν  με  σαφήνεια  τους  όρους  εφαρμογής  της
παρεχόμενης εγγύησης.
3.10 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος :
Υποβολή  δήλωσης  για  το  χρόνο  που  δεσμεύεται  και  αναλαμβάνει  την  παροχή  των
ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.
3.11 Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού :
Υποβολή δήλωσης για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τον
ορθό χειρισμό των υπόγειων κάδων, τους ελέγχους και τις τακτικές εργασίες συντήρησης
που απαιτούνται.
3.12 Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής :
Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για το εργοστάσιο
κατασκευής και για τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.  Πιστοποιητικά ISO των οποίων η
ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα
από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόμενο τύπο κάδων.
Ειδικότερα  δε,  οι  προσφερόμενοι  κάδοι  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  του
προτύπου EN-13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις 
- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις 
- Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης 
- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης
Επιπλέον, οι  ζητούμενοι  κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις  απαιτήσεις  του προτύπου EN-
13071-2 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
- Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας 
- Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας 
- Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών 

         Βόλος         / 03 / 2018                                                         Βόλος       / 03 / 2018

                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                                

              Ο Αν. Προϊστάμενος                                                           Η  Συντάξασα 

 Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης     

              

          Τατάκος  Κωνσταντίνος                                                         Τύρου  Θεοφανή

            Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ                                                        Πολ. Μηχανικός ΤΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

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

ΕΙΔΟΣ:  ΥΠΟΓΕΙΟΙ  ΚΑΔΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα
( ΤΕΜ.) 

Τιμή μονάδος €
Χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο  €
Χωρίς
Φ.Π.Α.

1. Προμήθεια κάδου απορριμμάτων
χωρ. 3m³ υπόγειας αποθήκευσης

6

ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   

    Βόλος, ......./............./2018

Υπογραφή – Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

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/ 38333]
- 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 ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ }.
CPV: {44613400-4]
- 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 ΦΟΡΕΑ Μέρος 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:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv:

α) [……]

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

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:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·
6. 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:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:
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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

[……][……][……]

34



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;
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: 
[..........……]
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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 
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 

[] Ναι [] Όχι
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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 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

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

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

[……..........]

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 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:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

[] Ναι [] Όχι
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ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

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

[……]

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

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

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

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
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): [……][……][……]

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 

[] Ναι [] Όχι
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καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

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