
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2 . 5 . 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:37326
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΡΙΠΛΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 101.866,00€ (με τον Φ.Π.Α.)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 3. ΤΕΥΔ
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΡΙΠΛΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : : 101.866,00€ (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 κα-
ταρτίζει 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 Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.
5.  Την παρ. ζ  του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερή-
σεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".
6. Τις διατάξεις της αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
7. Την αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύ -
στημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσε -
ων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργί-
ας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
10.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων  των  κυβερνητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  ‘Πρόγραµµα
∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
11.  Την  εγκύκλιο  11  (Αρ.  πρωτ.  27754/28/6/2010)  του  Υπ.  Εσωτερικών  «Αποδοχή  της  αρ.  204/2010
γνωµοδότησης του ∆’ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ-∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
ΟΤΑ Α’ βαθµού».
12. Τις διατάξεις του N. 3463/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας».
13.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α).
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14. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου  δημοσιονομικής  στρατηγικής  2012-2015»  περί  «συγκρότησης  των  συλλογικών  οργάνων  της
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών μετά από διαδικασίας κληρώσεως».
15. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α 30) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
των  καταστρατηγήσεων  κατά  την  σύναψη  των  δημοσίων  συμβάσεων»  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
ν. 3414/2005 και ισχύει. 
16. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 201/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό».
17. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α΄) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών».
18. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτή-
των, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
19.  Την  υπ’  αριθ.  142/2018 Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Βόλου  σχετικά  με  την  έγκριση  της
διενέργειας   προμήθειας  κάδων  μηχανικής  αποκομιδής  απορριμμάτων,  τριπλών  κάδων  αποκομιδής
ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων.
20.  Την  υπ’  αριθ. 108/2018  απόφαση   της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Βόλου,  με  την  οποία
εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης των πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 20.7135.002 και 20.7135.003 του
προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου του έτους 2018.
21.  Την  υπ’  αριθ.  246/2018  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές
προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού της  αναφερόμενης  προμήθειας.
22.  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

Ανοικτό, δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης
την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής  ανά  ομάδα  των  υπό
προμήθεια  ειδών,  προϋπολογισμού  101.866,00€ συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%,  για  την
προμήθεια  κάδων  μηχανικής  αποκομιδής  απορριμμάτων,  τριπλών  κάδων  αποκομιδής  ανακυκλώσιμων
υλικών και καλαθιών απορριμμάτων, για το έτος 2018.
Η προσφορά υποβάλλεται είτε για το σύνολο της προμήθειας [και για τις τρεις (3) ομάδες], είτε για μία
ή  περισσότερες  ομάδες  των  υπό προμήθεια  ειδών. Σε  κάθε  περίπτωση,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  η
προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των
ειδών των της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για την συγκεκριμένη ομάδα. 

 Κωδικός CPV 34928480-6  (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων)

Προϋπολογισμού € 82.150,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.: € 19.716,16

Προϋπολογισμού: € 101.866,00 (με Φ.Π.Α.)
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 Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί 
1.1 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
1.2 Υπηρεσία που συντονίζει το διαγωνισμό: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
      Οδός: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 
      Τ.Κ.: 38333, Βόλος
      Τηλ.: 2421350119, 2421350106 
      Φαξ: 2421097610
 Για  τις  ανάγκες  κατανόησης  των διατάξεων της  παρούσας  διακήρυξης,  οι  παρακάτω όροι  έχουν  την
αντίστοιχη σημασία:
• Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή Σύστημα) : Ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια της παρούσας ηλεκτρονικής
ανοικτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης προμήθειας. 
•  Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ  : Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και
με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. 
•  Ενδιαφερόμενος  ή  Οικονομικός  φορέας:  κάθε  ενδιαφερόμενο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  ή  ένωση
προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία.
•  Χρήστες:  Οι  οικονομικοί  φορείς  και  οι  υπάλληλοι  και  λειτουργοί  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  που
χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
• Διαγωνιζόμενος ή προσφέρων: Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.
•  Έγγραφα  της  σύμβασης :  Τα  περιγραφόμενα  στο  άρθρο  6  της  παρούσας  έγγραφα,  που  μετά  την
υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
• Ανάδοχος : Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί με δημόσια σύμβαση η παρούσα προμήθεια.
•  Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή ή ΕΔ:  η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και αξιο-
λόγησης προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο), η οποία συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Βόλου εφαρμοζόμενων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και αποτελείται από πι-
στοποιημένους χρήστες του Συστήματος.
•  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών   Προσφυγών η Αρχή που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016
για  την  εξέταση  των  προβλεπόμενων  στον  νόμο  προδικαστικών  προσφυγών  για  διαφορές  που
ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του νόμου αυτού με εκτιμώμενη αξία  ανώτερη
των  60.000,00€  χωρίς  ΦΠΑ  (Διεύθυνση:  Λεωφ.  Θηβών  196-198,  Άγ.  Ιωάννης  Ρέντης,  18233,  e-mail:
aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr).
 •Ψηφιακή υπογραφή: Πρόκειται για την εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της
αριθ. ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017). 

Άρθρο 2: Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
2.1 Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων
αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων, για το έτος 2018.  
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν είτε για το σύνολο της προμήθειας [και για τις τρεις (3)
ομάδες], είτε για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών.
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής ανά ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει
υποχρεωτικά  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας  όλων  των  ειδών  των  της  κάθε  ομάδας.
Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς
για την συγκεκριμένη ομάδα.
2.3 Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιέχονται
αναλυτικά  στην  υπ’  αριθ.19360/2-3-2018  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  του
Δήμου Βόλου και  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
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Άρθρο 3: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 
3.1 Η  δαπάνη  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των  82.150,00€  συν  Φ.Π.Α.  24%,  ήτοι  19.716,16€,  δηλαδή
συνολικά στο ποσό των 101.866,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
3.2  Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  θα  βαρύνει  τους  Κ.Α.  20.7135.002  με  τίτλο  «Προμήθεια  κάδων
απορριμμάτων»  με  το  ποσό  των 76.408,80€  και  20.7135.003  με  τίτλο  «Προμήθεια  καλαθιών
απορριμμάτων» με το ποσό των 25.457,20€  του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018.

Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού
   Όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  διακήρυξης  που  αφορούν  στη  διεξαγωγή  του  διαγωνισμού  και  τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισμού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  Συστήματος,  με  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής προσφορών την 29 / 5 / 2018 και ώρα 15:00 ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο  (22)
τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

3-5-2018 
& ώρα 08:00 π.μ.

24-5-2018 & ώρα
08:00 π.μ.

29-5-2018 & ώρα
15:00 μ.μ

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και  ώρας,  δεν υπάρχει  η  δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. 

Άρθρο 5 : Παροχή διευκρινίσεων 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτό πρέπει να γίνει μέχρι και δώδεκα (12) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι  την 18.5.2018, αυτές πα-
ρέχονται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι
την 24.5.2018. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά από τη λήψη σχετικής αίτησης. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρω-
ματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφο-
ριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλα-
δή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
ύστερα από αίτησή τους. Τα  αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρ-
χείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφια-
κά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλε-
κτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισμού 
Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης  αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε  κατά
σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:
1. Η παρούσα Διακήρυξη του διαγωνισμού, μαζί με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
2. Τεχνική έκθεση- Τεχνικές Προδιαγραφές.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
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Άρθρο 7: Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  µέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο
παρόν άρθρο και στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο N. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την αριθ. ΥΑ 56902/215/2017
(ΦΕΚ Β΄1924/2.6.2017).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:3-5-2018 και ώρα 08:00
πμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24 -5 - 2018 και ώρα 08:00:00 π.µ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29- 5- 2018 και ώρα 15:00:00 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφια-
κή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την δια-
δικασία εγγραφής του άρθρου 5 της αριθ. ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτο-
μέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η-
.ΔΗ.Σ)». 
Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται  αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 37 του ν. 4412/2016, στον ν. 4155/2013, όπως ισχύει και στην αριθ. ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄
1924/2.6.2017).

Άρθρο 8: Γλώσσα  σύνταξης των προσφορών 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και όλα τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συ-
νοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατε-
θούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση
των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρ-
μόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλ-
λοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρω-
μένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο
με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει
να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις  διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας είτε  από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Tεχνικά φυλλάδια (prospectus) μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό – Προϋποθέσεις συμμετοχής 
9.1   Στον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,
που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτη-
μένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένω-
ση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφο-
ρά.
Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε διάστημα δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
9.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό:
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισµό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  -  ∆ιαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε
ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό  (παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) τακτοποιούμενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα
TAXIS Net της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμμα-
τείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελλη-
νικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθµό ταυ-
τότητας  ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number)  και  ταυτοποιούνται  µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κα-
τέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από
την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και  Προστασί -
ας Καταναλωτή.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ
αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη µε επίσηµη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη μετάφραση στην ελληνική και
σύµφωνα µε τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα
οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε  επαγγελµατικό  ή  εµπορικό  μητρώο,
προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ηµερών  και  σε  έντυπη  µορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές
αντίγραφο)  στην  αρµόδια  υπηρεσία.  Το  αίτηµα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους
χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά µε την
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εξέλιξη  του  αιτήµατος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτηµα  εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης
λαµβάνει  σύνδεσµο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – Αποκλεισμός οικο-
νομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
10.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  όταν  αποδεικνύει,  με  την  επαλήθευση  που  προβλέπεται  στα  άρθρα  79  έως  80  του
Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουρ-
γία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποί-
ου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
10.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φο-
ρέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβο-
λή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
γ)  γνωρίζει  ή μπορεί  να αποδείξει  με τα κατάλληλα μέσα ότι  έχουν επιβληθεί  σε  βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας  υποβολής   προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
10.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμ-
βασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

9



α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσε-
ων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκα-
θάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε δια-
δικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρί-
σκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικο-
νομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνι-
σμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φο-
ρέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με ανα-
θέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγε-
λία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληρο-
φοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της  αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει δια-
πράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
10.4 Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης καθώς και τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά
οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
10.5 Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσω-
πο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος
άρθρου και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζο-
νται στην παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από
την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστη-
μα σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
10.6 Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθο-
ράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και κατόπιν γνώμης του συλ-
λογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και
τον θιγόμενο οικονομικό φορέα.

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

 ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο του υποψηφίου αναδόχου.
 ISO 14001:2004 ή ισοδύναμο υποψηφίου αναδόχου.
 Πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. κατά ΕΝ 840-2/5/6,

στη νεότερη έκδοσή τους και οπωσδήποτε , όχι πέραν των δύο (2) ετών.

Άρθρο 12: Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

12.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλων
(α)  (Υπο)φάκελος  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»  που  περιέχει  τα
δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. 
(β) (Υπο)φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». Το περιεχόμενο του (υπο)φακέλου προσδιορίζεται
στο παρόν άρθρο. 
Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το μέρος που αυτό απαιτείται
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 

Α. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται το ΤΕΥΔ,
η εγγύηση συμμετοχής, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της  τεχνικής προσφοράς.

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιο-
λογητικά του άρθρου αυτού, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, το N. 4155/2013, όπως
ισχύει και το άρθρο 15 της αριθ. ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄1924/2.6.2017).
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Α.1.1
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και το
ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης για τις οποίες οι οι -
κονομικοί φορείς αποκλείονται, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυ-
ξης. 
Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ
(ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, το άρθρο 107 παρ.13 του ν.4497/2017
καθώς και το άρθρο 39 του ν.4488/13.9.2017, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης
και θα διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc) ώστε οι οικονομικοί φορείς να το συμπληρώσουν,
υπογράψουν ψηφιακά και συμπεριλάβουν στην προσφορά τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 
Ένας   οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς)   συμπληρώνει   ένα   ΤΕΥΔ. 
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του,  αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότε-
ρων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η
αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πλη-
ροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότη-
τες των οποίων στηρίζεται.  Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με το Μέρος IV, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζε -
ται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 
Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να κατα-
τίθεται για κάθε μέλος της ένωσης, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτού-
νται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV και VΙ. Στο ΤΕΥΔ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  εκφρασμένο  σε  ποσοστό,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Τα  πεδία  που  απαιτείται  να  συμπληρωθούν  από  τους  οικονομικούς  φορείς  στο  ΤΕΥΔ  που  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης είναι τα κάτωθι:

-Μέρος II Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία του ΤΕΥΔ της
παρούσας διακήρυξης. 
-Μέρος ΙΙ Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα. 
-Μέρος ΙΙ Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων. Εφόσον ο προσφέρων οι-
κονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV Β και Γ του ΤΕΥΔ.  Εάν ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά χωριστό
έντυπο ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και με το Μέρος ΙΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των
οποίων στηρίζεται, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.
Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV Β
και Μέρος IV Γ, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικο -
νομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 
-Μέρος ΙΙ Δ: Πληροφορίες σχετικά με την υπεργολαβία. Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτί-
θεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό
του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7 του ν.4412/2016, επι -
πλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, υποβάλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ
όπου παρατίθενται  οι  πληροφορίες  που απαιτούνται  σύμφωνα με τις  ενότητες Α  και  Β του παρόντος
μέρους και όλο το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο. 
-Μέρος ΙΙΙ Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες. 
-Μέρος ΙΙΙ Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή πράξεων
επιβολής προστίμου παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας. 

12



-Μέρος ΙΙΙ  Γ:  Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό πα-
ράπτωμα, όπως έχουν οριστεί στα πεδία του ΤΕΥΔ της παρούσας διακήρυξης. 
- Μέρος IV A.1: Πληροφορίες για την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Ο οικονομικός φορέας πρέπει είναι να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μη-
τρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του. Στο παρόν μέρος του ΤΕΥΔ πρέπει να αναγρα-
φεί η επωνυμία του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά τους που αναφέρεται σε αυτό. 
- Μέρος IV Δ:  Πληροφορίες για τη διασφάλιση ποιότητας του οικονομικού φορέα. Θα δηλώνεται ότι ο
οικονομικός  φορέας  διαθέτει  και  θα  προσκομίσει,  εφόσον  ανακηρυχθεί  προσωρινός  ανάδοχος,  τα
απαιτούμενα  πιστοποιητικά  που  περιγράφονται  στο  άρθρο  11.3  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  ότι
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις: Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την /τις
ψηφιακή υπογραφή/ές. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥΔ σε μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπο-
γεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. 
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά: 

 στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, 
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και από

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α του ν.4412/2016, είναι δυνατή η υποβολή του ΤΕΥΔ με μόνη την υπο-
γραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον  καταστατικό  ή το πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά το χρόνο υποβολής  της  προσφοράς  ή  το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Για όσα δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο ΤΕΥΔ, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν
στην κατοχή τους / να διαθέτουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα (π.χ. απόσπασμα ποινικού μητρώου,
φορολογική - ασφαλιστική ενημερότητα κλπ) σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα και
με  όσα  αναφέρονται  για  τον  χρόνο  έκδοσής  τους  στο  άρθρο  20  της  παρούσας  διακήρυξης.  Τα
αποδεικτικά αυτά θα προσκομισθούν σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 της παρούσας διακήρυξης από
τον οικονομικό φορέα που θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος.

Α.1.2 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης,
ποσού  χιλίων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ  (1.643,00€)  στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το
σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις τρεις ομάδες). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά συμμετοχή
σε μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής πρέπει να
ανέρχεται σε :
Α.   1.106,40€ (Πλαστικοί κάδοι μηχανικής αποκομιδής)
Β.      126,00€ (Τριπλοί πλαστικοί κάδοι)
Γ.      410,60€ (Καλαθάκια)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ-
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επι-
στολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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Α.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά επί
ποινή  αποκλεισμού,  στον  διαγωνισμό  του  ΕΣΗΔΗΣ,  τα  ακόλουθα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των προσφερόντων για την αξιολόγηση των προσφορών: 

Α.2.1 
Τεχνική Προσφορά, η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος.  Στην συνέχεια,  το  Σύστημα παράγει  σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,  σε  μορφή pdf,  το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  Σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Α.2.2 
Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνεται ότι  η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Α.2.3
 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου  με την οποία θα δεσμεύεται για το χρόνο που θα αναλαμβάνει
να προμηθεύσει με ανταλλακτικά το Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες
service.

Α.2.4
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου με την οποία θα δεσμεύεται ότι η προσφερόμενη εγγύηση καλής
λειτουργίας  θα  είναι  τουλάχιστον  για  δύο  (2)  έτη  και  ότι  ο  χρόνος  παράδοσης  των  κάδων  δεν  θα
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Α.2.5
Σε  περίπτωση  που  ο  διαγωνιζόμενος  δεν  είναι  ο  ίδιος  κατασκευαστής  θα  πρέπει  να  προσκομίσει
Υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής , ότι θα καλύψει με ανταλλακτικά το Δήμο, ακόμη και απευθείας αν χρειασθεί, για τουλάχιστον
δέκα (10) έτη.

Α.2.6
Πιστοποιητικά ποιότητας  και ελέγχου ΕΝ-840-1/5/6- από πιστοποιημένα κέντρα –για τα υπό προμήθεια
είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία
των κάδων (χωρητικότητα , κ.α.).
 
Α.2.7 
Βεβαίωση κατασκευαστή  για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν
τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε
διάβρωση. 

Α.2.8 
Πιστοποιητικό  του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας) και ISO
14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής
απαραιτήτως  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος,  κατά  την  ημέρα  του
διαγωνισμού,  συμβόλαιο  αντιπροσώπευσης  του  κατασκευαστικού  οίκου  των  κάδων  και  με  ισχύ
τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.
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Α.2.9
Οι προσφέροντες υποχρεούνται,  με  ποινή αποκλεισμού,  να επιδείξουν δείγμα εντελώς όμοιο με τους
προσφερόμενους κάδους μετά από αίτημα του Δήμου και να μεταφέρουν με δικά τους έξοδα τα μέλη της
Επιτροπής στο σημείο εγκατάστασης του συστήματος για την κατηγορία Α5.

Α.2.10
Κατάσταση αποστολής δειγμάτων ή φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής. Το δείγμα του προσφερόμενου
είδους, επισημαίνεται ότι θα προσκομιστεί εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα). Το δείγμα αξιολογείται από
την  επιτροπή  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης  και  ελέγχονται  με
ποσοτικό  και  ποιοτικό  έλεγχο (μακροσκοπικό).  Τα δείγματα των κάδων πρέπει  να  προσκομισθούν στο
αμαξοστάσιο του Δήμου μέχρι  τρεις  (3)  ημέρες πριν  από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των
προσφορών για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α3 και Α4.

Α.3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική
Προσφορά» για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο
του Δήμου Βόλου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά
και θα είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες στο παρόν άρθρο δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του προσφέροντος υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Οι ημερομηνίες σύνταξης των υπεύθυνων δηλώσεων του προσφέροντος και των ψηφιακών υπογραφών
τους πρέπει να συμπίπτουν με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς.
Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω δικαιολογητικά ή  τα  άλλα στοιχεία  του (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά
συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
 Πιο συγκεκριμένα τα ως άνω Α.1.2, Α.2.6, Α.2.7, Α.2.8 και Α.2.10  δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου*
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής  -  τεχνική  προσφορά»  των  διαγωνιζομένων,  πέραν  της  ηλεκτρονικής
υποβολής  τους,  επιπλέον  προσκομίζονται,  επί  ποινή  αποκλεισμού  και  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου σε έντυπη μορφή, σε
απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 πλην της εγγύησης συμμετοχής που
υποβάλλεται πρωτότυπη  και τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.  Τα εν
λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φο-
ρέα, όπως ορίζει το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 καθώς και το άρθρο 79Α που προστέθηκε με βάση
την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017. Η ημερομηνία σύνταξης και η ημερομηνία ψηφια-
κής υπογραφής πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης
του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του προσφέροντος υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Η ημερομηνία σύνταξης και η ημερομηνία ψηφια-
κής υπογραφής πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης
του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκε-
λο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα
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Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ –ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος, Τ.Κ. 38333)
Γ) ο τίτλος της προμήθειας και
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email)

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών,  αυτά πρέπει να είναι ευα-
νάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι
ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυ-
ρωθεί αρχικά από δικηγόρο (άρθρο 36 παρ. 2 περίπτ. β, γ και άρθρο 93 του Ν. 4194/2013). Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με
το Ν. 1497/1984(Α'188).
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθε-
σμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δεν απο-
σφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα
από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομί-
σθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα
προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί.

Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
προσφέροντα.
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  αποκλεισμού στον  (υπο)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη  ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Σημειώνεται ότι στην Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Το εκάστοτε ποσοστό
Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή
αποκλεισμού επίσης και υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή
το  νόμιμο  εκπρόσωπό  του  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  ή  τον  κοινό  εκπρόσωπο  των  μελών  σε
περίπτωση ένωσης προμηθευτών. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα:  
•  Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της προμήθειας (και για τις τρεις (3)
ομάδες), είτε για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή
αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας
όλων  των  ειδών  των  της  κάθε  ομάδας.  Απόρριψη  ενός  ή  περισσότερων  ειδών  της  ομάδας  επιφέρει
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για την συγκεκριμένη ομάδα.
•  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
•  Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια
κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν τις
ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη
διαφάνεια της διαδικασίας. 
• Η προσφερόμενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της κάθε
ομάδας των υπό προμήθεια ειδών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός από
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τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Βόλου) ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση
των ειδών. 
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
•  Η τιµή της προσφοράς  είναι  δεσμευτική για  τον προμηθευτή µέχρι  και  την οριστική παραλαβή της
συνολικής  ποσότητας  της  προµήθειας.  Αποκλείεται  αναπροσαρμογή  της  τιµής  προσφοράς  και
οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των
τιμών της προσφοράς του.
• Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης (περιληπτικής διακήρυ-
ξης)  στον  τύπο.  Σε  περίπτωση  που  προκύψουν  περισσότεροι  του  ενός  ανάδοχοι,  ο  επιμερισμός  των
εξόδων δημοσίευσης γίνεται αναλογικά με βάση το συμβατικό ποσό ανάθεσης στον κάθε ανάδοχο.

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

Άρθρο 14: Εγγυήσεις
14.1 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Αν οι εγγυήσεις δεν είναι
διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ο προσφέρων θα πρέπει να δη-
λώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή e-mail) του φορέα που έχει
εκδώσει τις εγγυήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική επικοι-
νωνία, η εγκυρότητα της επιστολής.
14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών,
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή #1.643,00# ευρώ. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ-
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη (άρθρο 13). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προ-
σφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Εάν η προφορά αφορά  μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, η εγγύηση συμμετοχής
εκδίδεται  για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  της  προϋπολογισθείσης  δαπάνης,  μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία αναλογεί στην προσφερόμενη ποσότητα, δηλαδή η εγγυητική
επιστολή ανά Ομάδα ανέρχεται στα εξής ποσά:
Α.   1.106,40€ (Πλαστικοί κάδοι μηχανικής αποκομιδής)
Β.      126,00€ (Τριπλοί πλαστικοί κάδοι)
Γ.      410,60€ (Καλαθάκια)
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 75 του Ν. 4412/2016,
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης  κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυ-
τών.
γ) Ειδικά για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμε-
τέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προ-
σφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή έν-
δικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορρι-
φθεί αμετακλήτως.

14.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση, το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατί -
θεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο πα-
ράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
14.4 Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη -μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
14.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επι-
στολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
του άρθρου 72 του N. 4412/2016.

14.6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από
δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από
την  ημερομηνία  οριστικής  παραλαβής  των  κάδων  απορριμμάτων.  Το  ύψος  της  εγγύησης
καθορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€).
14.7 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρί-
πτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 7, 8, 12, 13, 16, 18 και 19 της παρούσας διακήρυξης ή υποβλήθηκε
κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρω-
ση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την απο-
σαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.

18



γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 18 της πα-
ρούσας διακήρυξης.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
η)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
16.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικές προσφορές
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στον αντίστοιχο διαγωνισμό που έχει δημιουργηθεί μέσα στην προθεσμία και με τον
τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης.

16.2 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 4-6-2018 και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φα-
κέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρ-
μόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οι-
κονομική Προσφορά»,  οι  προσφέροντες των οποίων οι  οικονομικές  προσφορές αποσφραγίσθηκαν,  θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να
λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία για
λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά
από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για
την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος Βόλου ενημερώνει
ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμ-
βάνεται.

16.3 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τε-
χνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
α) Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,
α1)  ελέγχει  για  κάθε  έναν  από  τους  διαγωνιζόμενους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρούσας
διακήρυξης:

 την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία αποτελούν μέρος του
(υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” κατά το άρθρο 12,

 το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9,
 την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που θα προσκομιστούν στο Τμήμα

Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόλου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12.Α.3 της παρούσας.
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Διευκρινίσεις επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επι-
τροπή Διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρο-
νται στα σημεία που ζητήθηκαν.
α2) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο οποίο καταχωρούνται όσοι υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής, με τρόπο που να φαίνεται εάν 
είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται τα αποτελέσματα 
του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, δηλαδή οι προσφέροντες που γίνονται αποδεκτοί, εκείνοι 
που δεν γίνονται αποδεκτοί καθώς και οι λόγοι μη αποδοχής έκαστου εξ αυτών.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού:
β1) ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης:

 την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών της  Τεχνικής  Προσφοράς,  τα
οποία αποτελούν μέρος του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” κατά
το άρθρο 12,

 τη συμμόρφωση ή απόκλιση της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου από τις τεχνικές προ-
διαγραφές της μελέτης,

 την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς που θα 
προσκομιστούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόλου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο
12.Α.3 της παρούσας.

Διευκρινίσεις επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επι-
τροπή Διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρο-
νται στα σημεία που ζητήθηκαν.
β2)  συντάσσει  Πρακτικό ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο οποίο  καταγράφονται οι τεχνικές προσφορές
που απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς και οι λόγοι απόρριψης, και αυτές που γίνονται
αποδεκτές με βάση το κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διακήρυξης.
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια, περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και περί ελέγχου τε-
χνικών προσφορών μπορεί να γίνονται ενιαία.

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βόλου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού:
γ1) αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονομικών προσφορών, σε ημε-
ρομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
γ2)  ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος κατά το άρθρο 12.Β της παρούσας.
Εφόσον υφίστανται έγκυρες ισότιμες προσφορές (προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή), εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στο άρθρο 12.Β της παρούσας διακήρυξης.
γ3)  συντάσσει  Πρακτικό  ελέγχου  οικονομικής  προσφοράς στο  οποίο  καταχωρούνται  οι  οικονομικές
προσφορές, σε πίνακα αρχίζοντας από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ηλεκτρονικά, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

Άρθρο 17: Τρόπος αξιολόγησης προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
17.1  Η αξιολόγηση  των προσφορών  θα  γίνει  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  με  κριτήριο  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα των υπό προμήθεια ειδών. 
17.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της προμήθειας (και για τις τρεις (3)
ομάδες), είτε για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή
αποκλεισμού,  η  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  υποχρεωτικά  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας
ποσότητας όλων των ειδών των της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για την συγκεκριμένη ομάδα. 
17.3  Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους όρους και
στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  και  της  μελέτης  και  είναι  η  πλέ  ον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής   ανά ομάδα.

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

Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
19.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης, η αναθέτουσα αρχή
καλεί με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ τον προ-
σφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προ-
θεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, ηλεκτρονικά,
μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf και στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολο-
γητικά Προσωρινού Αναδόχου» («Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), τα δικαιολογητικά του άρθρου 20, ως
αποδεικτικά στοιχεία όσων δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ του άρθρου 12 της παρούσας. Όταν τα δικαιολογητικά
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Επιπλέον, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσι-
μων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Δή-
μου Βόλου. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται και προσκομίζονται ως πρωτότυπα ή αντίγραφα
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που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Τα δικαιολογητικά κατακύρω-
σης που προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτε-
ρικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ –ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΩΝ (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος, Τ.Κ. 38333)
Γ) ο τίτλος της προμήθειας  και
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email).
19.2 Αν δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά και δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει και
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
19.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 12 είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκα -
θορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών ή
αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπρόθεσμα, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτή-
σεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11, απορρίπτεται η προσφορά του προσω -
ρινού αναδόχου και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμε-
νη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  της τιμής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
19.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν,
σύμφωνα με το άρθρο 12, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 20.
19.5 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» («Δικαιολογητικά
κατακύρωσης») του προσωρινού αναδόχου γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού μετά και την προσκόμι-
ση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι δια-
γωνιζόμενοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν και ήταν παραδεκτές, μπορούν να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και
στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
19.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τη
λήψη απόφασης είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύ-
ρωσης του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης
20.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου το οποίο να είναι σε
ισχύ τόσο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομη-
νία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας
δεν  εμπίπτει  σε  καμία  από  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρ.  1  του  άρθρου  73  του  Ν.
4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
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- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
20.2  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
20.3 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει
ότι τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφο-
ρές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:

 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
 Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των

διαχειριστών και του προσωπικού.
 Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
20.4  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου  πριν από
την καταληκτική ημερομηνία δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικο-
νομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτι-
κού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδή-
ποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ανωτέρω 20.1, 20.2, 20.3 και 20.4 έγγραφα ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 και
στην περίπτ. Β της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντι -
καθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίω-
ση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ-
βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, έκδοσης μετά την ημερομηνία
αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
20.5 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρ-
τήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, το οποίο να είναι σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
20.6 Πιστοποιητικό ISO 9001 :2008 ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου.
20.7 Πιστοποιητικό ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο του κατασκευαστικού οίκου. 
20.8 Πιστοποιητικό ποιότητας και ελέγχου ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840 – 2/5/6,
στη νεότερη έκδοσή τους και οπωσδήποτε, όχι πέραν των δύο ετών.
20.9 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
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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).
20.10 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, δηλαδή: 1) ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από τα οποία να
προκύπτει η αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και γενικό πι-
στοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρω-
σης  (για νομικά πρόσωπα),
 2) ταυτότητα και προαιρετικά, γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ τελευταίου μήνα πριν από την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (για φυσικά πρόσωπα),
 3) Σε περίπτωση που το ΤΕΥΔ δεν έχει υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα,
αλλά από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, θα προσκομισθεί πέραν των ανωτέρω και η σχετι-
κή εξουσιοδότηση.
Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης, που όμως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, θα πρέπει να υποβλη-
θούν τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του συνεργαζόμενου φορέα.
20.11  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, καθώς και τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα έχουν συνταχθεί και υπογραφεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:
α) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται την από κοινού
εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο, η οποία εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμε-
τοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
β) Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της ένωσης.
20.12  Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων  θα πρέπει να
προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 και 20.9  του παρόντος άρθρου για τον εν λόγω
συνεργαζόμενο φορέα, καθώς και  Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας    μεταξύ τους, στο οποίο θα ανα-
φέρεται ότι θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση. Η ημερομηνία σύνταξης και η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής πρέπει να συμπίπτουν
μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολο-
γητικών κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση υποβολής και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να
είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις  διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας είτε  από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Άρθρο 21: Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης
21.1  Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύνα-
ψης της σύμβασης, σύμφωνα με  τα άρθρα 360 επόμενα του   Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
21.2  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, ηλεκτρονικά σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
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21.3 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε ηλεκτρονικά 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 βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ,  εφόσον  ο  τελευταίος  υποβάλει  επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  του  άρθρου  80  του  ν.
4412/2016 (άρθρο 20 της παρούσας διακήρυξης) μόνο στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προ-
σφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης έπειτα από σχετική πρόσκληση.
21.4 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση
να προσέλθει  για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ηλεκτρονικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
21.5 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπο-
γράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προ-
σφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 22: Ματαίωση διαδικασίας
22.1 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της Επι-
τροπής Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης ή
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
22.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολο-
γημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιω-
δώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα και με
την παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος
22.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η ανα-
θέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμ-
φιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
22.4  Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 23: Έννομη προστασία – Προσφυγές κατά τη σύναψη της σύμβασης
Κάθε  ενδιαφερόμενος  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  συγκεκριμένη  σύμβαση  του
ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσί -
ας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ν.4412/16 ένδικων βοηθη-
μάτων,  να  ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 360 και
επόμενα του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και το π.δ. 39/2017. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των ενδίκων  βοηθημάτων  του  Τίτλου  3  του  Βιβλίου  IV  του  ν.
4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή πα-
ραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την
προδικαστική προσφυγή.
Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα άλλως β) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαι-
ρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά
για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα
πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ-
ΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016). 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προσφυγή για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με τη χρήση τυ-
ποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής απαιτείται, κατά την κατάθεσή της να κατα-
τεθεί παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό
0,50% της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 του π.δ. 39/2017, όπως ισχύει. 
Το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά
με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600)
ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία άσκησης και εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής εφαρμόζονται τα
άρθρα 360 και επόμενα του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και το π.δ. 39/2017.

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

Άρθρο 25: Παράδοση - παραλαβή των ειδών - Υποχρεώσεις αναδόχου
25.1 1  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τους κάδους  άπαξ, κατόπιν εντολής από τη Διεύθυνση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, ελεύθερα, στην αποθήκη του Κεντρικού Αμαξοστασίου  του
Δήμου Βόλου (Χατζηπέτρου 5, T.K.38334, Βόλος). Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τους κάδους εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της εντολής από το Δήμο.
25.2 Ο  συμβατικός  χρόνος παράδοσης μπορεί  να παρατείνεται  υπό τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  1 του
άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
25.3 Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των κάδων κατά τη μεταφορά τους στον τόπο του φορέα θα
βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
25.4 Η παραλαβή των κάδων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Δήμου, που ορίζεται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αποθήκη του Κεντρικού Αμαξοστασίου  του Δήμου Βόλου
(Χατζηπέτρου 5, T.K.38334, Βόλος), κατά την ημερομηνία παράδοσης των κάδων από τον ανάδοχο. Κατά
τη  διαδικασία  παραλαβής  των  κάδων  διενεργείται  ποιοτικός  και  ποσοτικός  έλεγχος  και  καλείται  να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση. Η
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016. Το πρωτόκολλο παραλαβής των κάδων κοινοποιείται υποχρεωτικά
και στον ανάδοχο. 
25.5 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της συμβατικής ποσότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται  μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  η προθεσμία που ορίζεται  για την
αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  Αν ο
ανάδοχος  δεν αντικαταστήσει  το είδος που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις. 
Κατά τα λοιπά, για την παράδοση – παραλαβή των κάδων  ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206 έως 209
και 213 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 26: Τρόπος πληρωμής
 26.1 Η πληρωμή του αναδόχου για την αξία των ειδών που παραδόθηκαν θα γίνει άπαξ, μετά την έκδοση
των σχετικών τιμολογίων  που  θα  περιλαμβάνουν είδη  που  παραδόθηκαν  και  την  έκδοση  χρηματικού
εντάλματος πληρωμής, ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή και την
προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του Ν. 4152/2013. 
26.2 Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από τον νόμο, εκτός του
ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει.

Άρθρο 27: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
 27.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη σχετική ειδική
πρόσκληση,
 β) εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη  αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
27.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση.
 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
27.3 Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

Άρθρο 28: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 25 και 27, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλα-
βε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει  το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 29: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις
Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα διακήρυξη θα καταχωρισθούν - δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ είκοσι
δύο (22) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 
Επίσης η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.di-
mosvolos.gr). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από τον δικτυα-
κό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
                                         
         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΒΟΛΟΣ 21-02-2018
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ               

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

         ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τριπλών κάδων 
                          αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών απορριμμάτων»,  
                            προϋπολογισμού δαπάνης 101.866,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου                          
                            του ΦΠΑ. 
                            [  Κωδικός CPV.:34928480-6.: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων]   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                        απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών
                                                                                   απορριμμάτων» 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 
               Η   μελέτη  αυτή  αφορά  την προμήθεια  πλαστικών  τροχήλατων  κάδων απορριμμάτων,

μηχανικής αποκομιδής, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, 660 λίτρων, 240 λίτρων, με ποδομοχλό και φρένο, για
την αντικατάσταση κατεστραμμένων κάδων του συστήματος της μηχανικής  περισυλλογής των αστικών
απορριμμάτων  του  Δήμου  Βόλου,  επίσης  συστοιχίας  πλαστικών  τροχήλατων  κάδων απορριμμάτων
μηχανικής αποκομιδής, χωρητικότητας 1.100 λίτρων με αυτόματο άνοιγμα καπακιού για ΑΜΕΑ,   κάδων
ανακυκλώσιμων υλικών (τριπλέτα) για την εξυπηρέτηση των ακτών λουομένων  κατά την διάρκεια της
θερινής περιόδου στα πλαίσια του προγράμματος ‘ Γαλάζιες Σημαίες’   και καλαθιών απορριμμάτων για τις
ανάγκες των οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

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.

      δ) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120/2013) Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις
όπως αυτός ισχύει.

Η προμήθεια των απαραίτητων αυτών υλικών θα πραγματοποιηθεί με την διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βόλου που θα καθορίζει τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η  τεκμηρίωση  του  οικονομικού  αντικειμένου  έγινε  βάση  της  αρχή  της  οικονομικότητας  στις
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς, με έρευνα στο ελεύθερο εμπόριο και με απώτερο σκοπό την
επίτευξη του μέγιστα κατά το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος σε σχέση με τις παρεχόμενες πιστώσεις
(χρηματικά ποσά) από την δημοτική αρχή.

Ο  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  101.866,00  ΕΥΡΩ  με  Φ.Π.Α
(82.150,00€  χωρίς  ΦΠΑ  24%),  είναι  εντός  των  χρηματικών  ορίων  που  ορίζει  η  νομοθεσία  για  την  
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και αναλύεται ως εξής.

 
ΟΜΑΔΑ Α : 68.596,80 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ (55.320€ χωρίς ΦΠΑ 24%)
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 Κ.Α Πίστωσης 20.7135.002 ( Προμήθεια κάδων απορριμμάτων)

ΟΜΑΔΑ Β : 7.812,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ (6.300,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%)
 Κ.Α Πίστωσης 20.7135.002 ( Προμήθεια κάδων απορριμμάτων)

ΟΜΑΔΑ Γ : 25.457,20 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ (20.530,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%)
 Κ.Α Πίστωσης 20.7135.003 ( Προμήθεια κάδων απορριμμάτων)

 Το  σύνολο  της  δαπάνης  ανέρχεται  σε ΕΚΑΤΟΝ  ΜΙΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΞΗΝΤΑ  ΕΞΙ  (101.866,00)
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  και  θα  βαρύνει  τoυς  κωδικούς  αριθμούς   Κ.Α.  20.7135.002  και
20.7135.003 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 όπως παρακάτω:

Α/Α          CPV ΠΟΣΟ
1 Προμήθεια κάδων

απορριμμάτων
20.7135.002 34928480-6.: Δοχεία και

κάδοι απορριμμάτων
76.408,80

2 Προμήθεια καλαθιών
απορριμμάτων

20.7135.003 34928480-6.: Δοχεία και
κάδοι απορριμμάτων

25.457,20

     Θα γίνουν δεκτές προσφορές Οικονομικών Φορέων (προμηθευτών) για μία ή και περισσότερες ομάδες
του διαγωνισμού όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα μελέτη και  για το σύνολο των ειδών που
περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα.

Δεν θα γίνουν δεκτές και θα απορριφθούν ως απαράδεκτες προσφορές Οικονομικών Φορέων
(προμηθευτών) που θα υποβληθούν για μέρος κάθε ομάδας.

Αντίστοιχα ανάδοχοι Οικονομικοί Φορείς θα ανακηρυχθούν για κάθε ομάδα του διαγωνισμού ξεχωριστά

                                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

      Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
   Α1.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
Οι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει: 
 

- Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, χωρητικότητας 1100  λίτρων, μεγάλης αντοχής
κατάλληλοι  για  ασφαλή  και  υγιεινή  προς  το  περιβάλλον  απόθεση  οικιακών  και  εμπορικών
απορριμμάτων.  
-  Να  είναι  εύχρηστοι,  να  πληρούν  διεθνείς  εργονομικούς  κανόνες,  να  ακολουθούν  τα  ευρωπαϊκά
πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής  τους, να ανταποκρίνονται προς τη
νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 840-2/5/6. 
- Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται
χωρίς φθορά χοντρόκοκκα και ογκώδη απορρίμματα. 
- Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές
ουσίες. 
- Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές
συνθήκες αντοχής, στον παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία. 
- Ο χρωματισμός θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη
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χύτευση για μεγαλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα. Οι κάδοι θα φέρουν πράσινη απόχρωση (σώμα και
καπάκι). 
- Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, θα έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού
αυτή επεξεργαστεί. 
- Να φέρουν τέσσερις τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και δυο συστήματα ανάρτησης για
την  ανύψωση  και  ανατροπή  τους,  από  αντίστοιχους  Ευρωπαϊκών  προδιαγραφών  ανυψωτικούς
μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

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

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

  
1. Το κυρίως σώμα (κορμός) 

 
- Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς
αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής
τους, καθώς και την πλήρη εκκένωση από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά τη στρέψη τους από τον
μηχανισμό ανύψωσης. 
-  Το  χείλος  των  κάδων  περιμετρικά  στο  επάνω  μέρος,  θα  πρέπει  να  τερματίζει  το  κατάλληλα
διαμορφωμένο  κατά  τη  χύτευση,  περιφερειακό  πλαίσιο,  με  πρόβλεψη  ειδικού  νεροχύτη,  για  την
αποφυγή εισόδων νερών της βροχής εντός των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. 
- Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν, στα πλευρικά
τοιχώματα ισχυρές βάσεις, ως προς την σύνδεσή τους με το σώμα του κάδου. Οι βάσεις αυτές θα
φέρουν  κυλινδροειδείς  σωλήνες  (πείρους)  ανάρτησης  μήκους  τουλάχιστον  50  mm  και  διαμέτρου
τουλάχιστον 40 mm, καθώς και ειδική υποδοχή κατά την χύτευση, σχήματος κτένας, στο μήκος της
εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 
- Θα φέρει τέσσερις (4) πλαϊνές χειρολαβές (από δύο σε κάθε πλευρά και στο άνω σημείο) για να
μπορεί να μεταφέρεται εύκολα ο κάδος.
-  Θα  είναι  κατασκευασμένοι  με  ειδικές  ενισχύσεις  στα  τέσσερα  σημεία  έδρασης  των  τροχών (θα
εκτιμηθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη ενίσχυση). 
- Το πάχος των τοιχωμάτων του κάδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,5  mm , θα εκτιμηθούν δε

προσφορές με μεγαλύτερες διατομές. 
  
2. Το καπάκι (σκέπαστρο) 

- Το καπάκι θα φέρει νευρώσεις θα είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει εσοχές
κατάλληλες διαμορφωμένες ώστε να ανοίγει  το  καπάκι  με  το χέρι,  καθώς και  ποδομοχλό που θα
βοηθάει στο άνοιγμα του προς τα πάνω. 
-  Θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο,  από  πρωτογενής  πολυαιθυλένιο,  να  είναι  ελαφρύ  και  να
περιορίζει τις επιπτώσεις από αναφλέξεις. 
- Να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να κλείνει ερμητικά και σε κεκλιμένα επίπεδα, να αντέχει σε ακραίες
καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό. 
- Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα με κατάλληλα με ισχυρή και στιβαρή κατασκευή. 
-  Η σύνδεση με το κυρίως σώμα των κάδων,  θα έχει  επιτευχθεί  κατά τέτοιο τρόπο,  έτσι  ώστε να
διασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή  προστασία  του  από  μηχανικές  καταπονήσεις,  έστω  και  αν  αυτό
παραμένει τελείως ανοικτό. 
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-  Επίσης οι  κάδοι θα φέρουν εύχρηστης και  στιβαρής κατασκευής ποδομοχλό, για το άνοιγμα του
καπακιού με το πόδι, χωρίς την παρεμβολή των χεριών. Οι κεντρικές λάμες με τις οποίες  σηκώνεται το
καπάκι θα έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο των 6 mm
- O ποδομοχλός του καπκιού θα είναι στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο μέταλλο.
   Η τοποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο τέτοιο που δε θα ανοίγονται οπές
στον πυθμένα του κάδου.               
-  Θα  υπάρχει  επίσης  ειδικός  μηχανισμός  στο  ποδομοχλό  (αμορτισέρ)  για  να  κλείνει  το  καπάκι
σταδιακά αργά και αθόρυβα μετά την απελευθέρωση του ποδομοχλού από τον χρήστη.  

     Οι (30) κάδοι  από τους διακόσιους  (200)  θα πρέπει να διαθέτουν   ενσωματωμένα  δύο μικρά  καπάκια
κατασκευασμένα  επίσης  από  πολυεθυλαίνειο  με  χωριστό  σύστημα  εύκολου  ανοίγματος  και
σταθεροποίησης  σε  κλειστή  θέση ώστε να μπορεί   να γίνει  απόρριψη μικρών αντικειμένων και
σάκκων απορριμμάτων οικιακού μεγέθους στον κάδο χωρίς το άνοιγμα του μεγάλου καπακιού. Οι
διαστάσεις  των θυρίδων  θα  είναι  κατάλληλες  για  το  σκοπό  αυτό  και  οι  επιφάνειες   τουλάχιστον
1000cm2  η κάθε μία. Οι υποδοχές του καπακιού για προσαρμογή των θυρίδων θα είναι σταθερές. Το
άνοιγμα και  οι  υποδοχές  θα είναι  κατασκευασμένες από την πρέσσα και  το καλούπι  κατασκευής
αποκλειόμενων ιδιοκατασκευών  και θα υπάρχει ειδική μέριμνα και χείλος στο κυρίως  καπάκι για
αποφυγή εισόδου  των νερών της βροχής στις θυρίδες. 

      Τα  υπόλοιπα χαρακτηριστικά των κάδων ισχύουν ως έχουν  για το σύνολο των κάδων. 
1.

   3. Τροχοί – Ανάρτηση 

 
- Οι πλαστικοί κάδοι θα φέρουν τέσσερις (4) τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό άριστης
κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ=200 χιλ με δυνατότητα περιστροφής 360ο περί κατακόρυφου
άξονα. Ο κάθε τροχός θα στηρίζεται σε ατσάλινο διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέα ή
κεντρικού  άξονα  και  θα  συνδέεται  με  τον  κάδο  με  ειδική  βάση  κατάλληλα  ενισχυμένη  και  δια
μορφωμένη ώστε να είναι ικανή να δέχεται τα φορτία και της κρούσης κατά τη χρήση του κάδου.
Απαραίτητα οι  δυο εμπρόσθιοι τροχοί θα φέρουν σύστημα πέδησης με ενισχυμένο πετάλι φρένο,
ώστε να είναι  δυνατή η  ακινητοποίηση των κάδων σε  κεκλιμένους  δρόμους.  Επίσης  οι  τροχοί  θα
πρέπει  να  είναι  αθόρυβοι  αυτoπηδαλιουχούμενοι  ανεξάρτητα  αναρτημένοι  και  να  έχουν  μεγάλη
αντοχή. 
- Να έχουν δυνατότητα εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον
κάθετο άξονά τους κατά 360ο, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η μετατόπισή
τους εύκολη. 
- Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωμάτωσή
τους να επιτυγχάνεται με 4 βίδες. 

 
         4. Διαστάσεις – Χωρητικότητα - Βάρη 

 
-  Οι  διαστάσεις  οι  συσχετιζόμενες  με  την  εκάστοτε  χωρητικότητα  θα  πρέπει  να  ακολουθούν  τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 
- Το βάρος του κενού κάδου θα είναι περίπου 50-55 κιλά, στα οποία δε συμπεριλαμβάνεται το βάρος
του ποδομοχλού ανοίγματος καπακιού, το οποίο θα πρέπει στην τεχνική προσφορά, να αναγράφεται
χωριστά. 
- Το ωφέλιμο φορτίο των κάδων σε οικιακά απορρίμματα θα είναι για τα 1.100 λίτρα, περίπου 450
κιλά. 

5.  Οπή καθαρισμού
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα

κατασκευάζεται  κατά την  χύτευση μονομπλόκ  αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών,  για  την εκροή των
υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και ειδική
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τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα.

         6. Άλλα στοιχεία 
 

- Οι κάδοι θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ έτσι ώστε να είναι ορατοί
την νύχτα για την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 
- Οι κάδοι απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς
σειράς ISO 9001,  και ISO 14001 πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών
της Ε.Ε κατά ΕΝ 840 – 2/5/6, στη νεότερη έκδοσή τους και οπωσδήποτε, όχι πέραν των δύο ετών.
-  Τα  στοιχεία  του  Δήμου  και  η  χρονολογία  προμήθειας  θα  αναγράφονται  με  ανεξίτηλη
θερμοεκτύπωση, με ευδιάκριτα γράμματα, που θα τοποθετείται στην εμπρόσθια πλευρά του κάδου. 
-  Σε  περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι  ο  ίδιος  κατασκευαστής,  απαραιτήτως θα πρέπει να
προσκομίσει  πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001,  και ISO 14001,
καθώς και συμβόλαιο εκπροσώπησης του κατασκευαστικού οίκου. 
-  Υπεύθυνη δήλωση, η  οποία θα κατατεθεί μαζί  με την προσφορά για κάλυψη ανταλλακτικών επί
δεκαετία τουλάχιστον και ότι οι προσφερόμενοι κάδοι συμμορφώνονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις ΕΝ
840 2/5/6 .

      Α2.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ

1. Το καπάκι (σκέπαστρο) 

- Το καπάκι θα φέρει νευρώσεις θα είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει εσοχές
κατάλληλες διαμορφωμένες ώστε να ανοίγει  το  καπάκι  με  το χέρι,  καθώς και  ποδομοχλό που θα
βοηθάει στο άνοιγμα του προς τα πάνω. 
-  Θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο,  από  πρωτογενής  πολυαιθυλένιο,  να  είναι  ελαφρύ  και  να
περιορίζει τις επιπτώσεις από αναφλέξεις. 
- Να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να κλείνει ερμητικά και σε κεκλιμένα επίπεδα, να αντέχει σε ακραίες
καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό. 
- Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα με κατάλληλα με ισχυρή και στιβαρή κατασκευή. 
-  Η σύνδεση με το κυρίως σώμα των κάδων,  θα έχει  επιτευχθεί  κατά τέτοιο τρόπο,  έτσι  ώστε να
διασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή  προστασία  του  από  μηχανικές  καταπονήσεις,  έστω  και  αν  αυτό
παραμένει τελείως ανοικτό. 
-  Επίσης οι  κάδοι θα φέρουν εύχρηστης και  στιβαρής κατασκευής ποδομοχλό, για το άνοιγμα του
καπακιού με το πόδι, χωρίς την παρεμβολή των χεριών. Οι κεντρικές λάμες με τις οποίες  σηκώνεται το
καπάκι θα έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο των 6 mm
- O ποδομοχλός του καπκιού θα είναι στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο μέταλλο.
   Η τοποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο τέτοιο που δε θα ανοίγονται οπές
στον πυθμένα του κάδου.               
-  Θα  υπάρχει  επίσης  ειδικός  μηχανισμός  στο  ποδομοχλό  (αμορτισέρ)  για  να  κλείνει  το  καπάκι
σταδιακά αργά και αθόρυβα μετά την απελευθέρωση του ποδομοχλού από τον χρήστη.  

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

      Τα  υπόλοιπα χαρακτηριστικά των κάδων ισχύουν ως έχουν  για την κατηγορία Α1.
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      A3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩ  N

      ΓΕΝΙΚΑ
      Οι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει: 
 

- Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, χωρητικότητας 660 λίτρων, μεγάλης αντοχής
κατάλληλοι  για  ασφαλή  και  υγιεινή  προς  το  περιβάλλον  απόθεση  οικιακών  και  εμπορικών
απορριμμάτων.  
-  Να  είναι  εύχρηστοι,  να  πληρούν  διεθνείς  εργονομικούς  κανόνες,  να  ακολουθούν  τα  ευρωπαϊκά
πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής  τους, να ανταποκρίνονται προς τη
νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 840-2/5/6. 
- Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται
χωρίς φθορά χοντρόκοκκα και ογκώδη απορρίμματα. 
- Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές
ουσίες. 
- Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές
συνθήκες αντοχής, στον παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία. 
- Ο χρωματισμός θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη
χύτευση για μεγαλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα. Οι κάδοι θα φέρουν πράσινη απόχρωση (σώμα και
καπάκι). 
- Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, θα έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού
αυτή επεξεργαστεί. 
- Να φέρουν τέσσερις τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και δυο συστήματα ανάρτησης για
την  ανύψωση  και  ανατροπή  τους,  από  αντίστοιχους  Ευρωπαϊκών  προδιαγραφών  ανυψωτικούς
μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

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

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

  
1. Το κυρίως σώμα (κορμός) 

 
- Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς
αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής
τους, καθώς και την πλήρη εκκένωση από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά τη στρέψη τους από τον
μηχανισμό ανύψωσης. 
-  Το  χείλος  των  κάδων  περιμετρικά  στο  επάνω  μέρος,  θα  πρέπει  να  τερματίζει  το  κατάλληλα
διαμορφωμένο  κατά  τη  χύτευση,  περιφερειακό  πλαίσιο,  με  πρόβλεψη  ειδικού  νεροχύτη,  για  την
αποφυγή εισόδων νερών της βροχής εντός των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. 
- Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν, στα πλευρικά
τοιχώματα ισχυρές βάσεις, ως προς την σύνδεσή τους με το σώμα του κάδου. Οι βάσεις αυτές θα
φέρουν  κυλινδροειδείς  σωλήνες  (πείρους)  ανάρτησης  μήκους  τουλάχιστον  50  mm  και  διαμέτρου
τουλάχιστον 40 mm, καθώς και ειδική υποδοχή κατά την χύτευση, σχήματος κτένας, στο μήκος της
εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 
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- Θα φέρει τέσσερις (4) πλαϊνές χειρολαβές (από δύο σε κάθε πλευρά και στο άνω σημείο) για να
μπορεί να μεταφέρεται εύκολα ο κάδος.
-  Θα  είναι  κατασκευασμένοι  με  ειδικές  ενισχύσεις  στα  τέσσερα  σημεία  έδρασης  των  τροχών (θα
εκτιμηθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη ενίσχυση). 

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

  
2. Το καπάκι (σκέπαστρο) 

- Το καπάκι θα φέρει νευρώσεις θα είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει εσοχές
κατάλληλες διαμορφωμένες ώστε να ανοίγει  το  καπάκι  με  το χέρι,  καθώς και  ποδομοχλό που θα
βοηθάει στο άνοιγμα του προς τα πάνω. 
-  Θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο,  από  πρωτογενής  πολυαιθυλένιο,  να  είναι  ελαφρύ  και  να
περιορίζει τις επιπτώσεις από αναφλέξεις. 
- Να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να κλείνει ερμητικά και σε κεκλιμένα επίπεδα, α αντέχει σε ακραίες
καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό. 
- Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα με κατάλληλα  ισχυρή και στιβαρή κατασκευή. 
-  Η σύνδεση με το κυρίως σώμα των κάδων,  θα έχει  επιτευχθεί  κατά τέτοιο τρόπο,  έτσι  ώστε να
διασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή  προστασία  του  από  μηχανικές  καταπονήσεις,  έστω  και  αν  αυτό
παραμένει τελείως ανοικτό. 
-  Επίσης οι  κάδοι θα φέρουν εύχρηστης και  στιβαρής κατασκευής ποδομοχλό, για το άνοιγμα του
καπακιού με το πόδι, χωρίς την παρεμβολή των χεριών. Οι κεντρικές λάμες με τις οποίες  σηκώνεται το
καπάκι θα έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο των 6 mm 
- O ποδομοχλός του καπακιού θα είναι στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο μέταλλο.
   Η τοποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο τέτοιο που δε θα ανοίγονται οπές
στον πυθμένα του κάδου.               
-  Θα  υπάρχει  επίσης  ειδικός  μηχανισμός  στο  ποδομοχλό  (αμορτισέρ)  για  να  κλείνει  το  καπάκι
σταδιακά αργά και αθόρυβα μετά την απελευθέρωση του ποδομοχλού από τον χρήστη.  

     3. Τροχοί – Ανάρτηση 

 
- Οι πλαστικοί κάδοι θα φέρουν τέσσερις (4) τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό άριστης
κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ=200 χιλ με δυνατότητα περιστροφής 360ο περί κατακόρυφου
άξονα. Ο κάθε τροχός θα στηρίζεται σε ατσάλινο διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέα ή
κεντρικού  άξονα  και  θα  συνδέεται  με  τον  κάδο  με  ειδική  βάση  κατάλληλα  ενισχυμένη  και  δια
μορφωμένη ώστε να είναι ικανή να δέχεται τα φορτία και της κρούσης κατά τη χρήση του κάδου.
Απαραίτητα οι  δυο εμπρόσθιοι τροχοί θα φέρουν σύστημα πέδησης με ενισχυμένο πετάλι φρένο,
ώστε να είναι  δυνατή η  ακινητοποίηση των κάδων σε  κεκλιμένους  δρόμους.  Επίσης  οι  τροχοί  θα
πρέπει  να  είναι  αθόρυβοι  αυτoπηδαλιουχούμενοι  ανεξάρτητα  αναρτημένοι  και  να  έχουν  μεγάλη
αντοχή. 
- Να έχουν δυνατότητα εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον
κάθετο άξονά τους κατά 360ο, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η μετατόπισή
τους εύκολη. 
- Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωμάτωσή
τους να επιτυγχάνεται με 4 βίδες. 

 
             4. Διαστάσεις – Χωρητικότητα - Βάρη 

 
-  Οι  διαστάσεις  οι  συσχετιζόμενες  με  την  εκάστοτε  χωρητικότητα  θα  πρέπει  να  ακολουθούν  τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 
- Το βάρος του κενού κάδου θα είναι περίπου 40-45 κιλά, στα οποία δε συμπεριλαμβάνεται το βάρος
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του ποδομοχλού ανοίγματος καπακιού, το οποίο θα πρέπει στην τεχνική προσφορά, να αναγράφεται
χωριστά. 

     5.  Οπή καθαρισμού
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα

κατασκευάζεται  κατά την  χύτευση μονομπλόκ  αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών,  για  την εκροή των
υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και ειδική
τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα.

              6. Άλλα στοιχεία 
 

- Οι κάδοι θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ έτσι ώστε να είναι ορατοί
την νύχτα  για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 
- Οι κάδοι απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς
σειράς ISO 9001,  και ISO 14001 πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών
της Ε.Ε κατά ΕΝ 840 – 2/5/6, στη νεότερη έκδοσή τους και οπωσδήποτε, όχι πέραν των δύο ετών.
-  Τα  στοιχεία  του  Δήμου  και  η  χρονολογία  προμήθειας  θα  αναγράφονται  με  ανεξίτηλη
θερμοεκτύπωση, με ευδιάκριτα γράμματα, που θα τοποθετείται στην εμπρόσθια πλευρά του κάδου. 
-  Σε  περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι  ο  ίδιος  κατασκευαστής,  απαραιτήτως θα πρέπει να
προσκομίσει  πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001,  και ISO 14001,
καθώς και συμβόλαιο εκπροσώπησης του κατασκευαστικού οίκου. 
-  Υπεύθυνη δήλωση, η  οποία θα κατατεθεί μαζί  με την προσφορά για κάλυψη ανταλλακτικών επί
δεκαετία τουλάχιστον και ότι οι προσφερόμενοι κάδοι συμμορφώνονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις ΕΝ
840 2/5/6 .

                  A  4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ ΧΩΡ. 240 ΛΙΤΡΩΝ

     1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

   O κάδος, χωρητικότητας 240lit θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει να
φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο  άριστης  ποιότητας  που  έχει  εμπλουτισθεί  με  ειδικά  πρόσθετα  που  προφυλάσσουν
αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής
ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής
αντοχής  γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη
και αθόρυβη μετακίνηση.
     Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας
τεχνολογίας πρέσα (injection moulding).
        To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να
έχει  δύο  χειρολαβές  τοποθετημένες  εργονομικά  ώστε  να  διευκολύνεται  το  άνοιγμα  του  για  την
τοποθέτηση των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν
είναι  κλειστό να εφαρμόζει  ακριβώς στο κυρίως σώμα για  να αποφεύγονται  η  διαφυγή οσμών και  η
είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο.
      Στο  εμπρόσθιο  τμήμα  του  επιθυμητό  είναι  να  σχηματίζει  ανύψωση  τύπου  V  για  μεγαλύτερη
σταθερότητα και ασφάλεια.
      Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό να
αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του (σχήμα,
στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και
υγιεινή  χρήση  του  κάδου  ακόμη  και  όταν  δεν  χρησιμοποιούνται  πλαστικές  σακούλες.  Η   χειρολαβή
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μεταφοράς  πρέπει  να  είναι  εργονομική  για  να  επιτρέπει  την  άνετη  και  εύκολη  μεταφορά.  Το  χείλος
προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και
να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας".
Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα
του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα)  του,  θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να
αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 

Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή
εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων.
  Το βάρος των κάδων θα είναι 10-13 κιλά και οι τροχοί τους Φ200mm.
Στον κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο,πρέπει   υποχρεωτικά να υπάρχει
ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για
την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι
και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα.
      Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄
ελάχιστον τα ακόλουθα:

• Το Πρότυπο EN 840.
• Η σήμανση CE.
• Η χρονολογία κατασκευής.
• Η χώρα κατασκευής 
• Ο προμηθευτής .
• Ο κατασκευαστής.
• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.
• Τη στάθμη θορύβου (dB).
• Την μέγιστο συνολικό φορτίο του κάδου
• Την σήμαση ελέγχων από ανεξάρτητο φορέα με βάση τα πιστοποιητικά που διαθέτει  

      2. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

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

     3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για
να είναι ορατός την νύχτα.
β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη
ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου. 
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την 
χύτευση.

A  5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100
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ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια  ζεύγους  πλαστικών  κάδων  απορριμμάτων
χωρητικότητας 1.100 lt  ο καθένας, τοποθετημένους παράλληλα εντός κατάλληλα στερεωμένου επι του
εδάφους μεταλλικού πλαισίου εξοπλισμένου με σύστημα αυτόματου ανοίγματος καπακιού. Τα καπάκια
των κάδων θα εδράζονται έπι της μεταλλικής κατασκευής ώστε κατά την αποκομιδή απορριμάτων ή την
πλύση των κάδων να αποφέυγονται τυχόν ζημιές από προσκρούσεις του καπακιού στους κινούμενους
μηχανισμούς των απορριμματοφόρων και των οχήματων πλύσης κάδων του Δήμου.

1.ΓΕΝΙΚΑ

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

Η  χωρητικότητα  των  κάδων  θα  είναι  1.100  λίτρα  +5%  αντίστοιχα  αποδεικνυόμενη  από  την
αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840.

Ο κάθε ζεύγος κάδων θα είναι  τοποθετημένο εντός κατάλληλα στερεωμένου επι του εδάφους
μεταλλικού πλαισίου επί του οποίου θα εδράζονται τόσο τα καπάκια όσο και το σύστημα ανοίγματος
αυτών.  Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του  συστήματος  θα  είναι  βαμμένα  με  χρώμα  άριστης  ποιότητας
αποτελούμενο  από   αστάρωμα  (τουλάχιστον  60μmm),  βαφή  (τουλάχιστον  70μmm)  και  αντισκωρικό
εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών προς εξασφάλιση της μεγάλης διάρκειας ζωής στο έντονα διαβρωτικό
περιβάλλον των αστικών περιοχών.

 Το σύστημα αυτόματου ανοίγματος θα διαθέτει κατάλληλο ποδοπετάλ με χρονοκαθυστέρηση για
την απρόσκοπτη εναπόθεση των απορριμμάτων καθώς επίσης και ειδικό μπουτόν για ΑΜΕΑ ή εναλλακτικά
σύστημα RFID κάρτας ΑΜΕΑ για την απρόσκοπτη χρήση του από το σύνολο των δημοτών. Επιπρόσθετα
μέσω  ανεμιστήρα  κατάλληλα  προσαρμοσμένου  στο  καπάκι  θα  επιτυγχάνεται  διαδικασία  προ-
κομποστοποίησης των βιοαποδομήσιμων οργανικών αποβλήτων. 

Για  την  οικονομία  του  συστήματος  η  όλη  λειτουργία  θα  τροφοδοτείται  μέσω  κατάλληλου
φωτοβολταϊκού  πάνελ  στερεωμένου  σε  ασφαλές  σημείο  προς  αποφυγή  καταστροφής  του  από  τυχόν
προσκρούσεις ή βανδαλισμούς. Επι ποινή αποκλεισμού θα υπάρχει κατάλληλο κύκλωμα αυτοματισμού το
οποίο θα «ξυπνάει» το σύστημα κατά την ενεργοποίηση του από τον δημότη με σκοπό τόσο την μέγιστη
δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας όσο και την μέγιστη δυνατή αυτονομία του συστήματος ιδιαίτερα
κατά την χειμερινή περίοδο όπου τα διαστήματα ηλιοφάνειας είναι λιγότερο συχνά.

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

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την
εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.

2. ΕΙΔΙΚΑ

Όλα  τα  πλαστικά  τμήματα  πρέπει  να  είναι   μονομπλόκ  και  συγκεκριμένα  το  κυρίως  σώμα,
συμπεριλαμβανόμενων  των  βάσεων  έδρασης  του  καπακιού,  καπάκι  κ.λ.π.,  θα  πρέπει  να  αποτελούν
αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα.

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

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου.
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Το βάρος του κάδου  θα είναι  50-55 κιλά περίπου και το πάχος του σώματος περίπου 5 χιλιοστά. 

3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)

Το κυρίως  σώμα  του  κάδου θα  πρέπει  να  έχει  σχήμα κώλουρης  πυραμίδας,  με  προς  τα  άνω
συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, με ολίσθηση,
κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό. Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη
μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα)
του,  θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά
την χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από
τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών.

4. ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάθε κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης
κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα
κατά 360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε
στενούς χώρους.

Ο κάθε  τροχός   πρέπει  να  στηρίζεται  σε  διχαλωτό υποστήριγμα  μέσω ενσφαίρου  τριβέως και
συνδέεται  με  τον  κάδο  μέσω  ειδικής  βάσεως  κατάλληλα  ενισχυμένης  και  διαμορφωμένης  ικανής  να
δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

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

5.  ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

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

6.  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

    Το κάθε καπάκι θα είναι επίπεδο και θα εδράζεται επι κατάλληλου μηχανισμού ο οποίος θα το
ανοίγει  και  θα το κλείνει  αυτόματα μέσω ηλεκτρικού συστήματος εξοπλισμένου με ειδικό επιδαπέδιο
μπουτον για τον κάθε κάδο. Ο κάδος απόρριψης συμμεικτών θα φέρει ανεμιστήρα βεβιασμένου αερισμού
που θα συμβάλει στην διαδικασία βιοξήρανσης.

Για  την  οικονομία  της  όλης  διάταξης  το  σύστημα  θα  τροφοδοτείται  μέσω  κατάλληλου
φωτοβολταϊκού συστήματος κοινό και για τους δύο κάδους.

7.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι  κάδοι   πρέπει  να  είναι  κατάλληλοι  για  ανυψωτικούς  μηχανισμούς  που  χρησιμοποιούν  τα
σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας καθώς επίσης και
από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για
να είναι ορατός την νύχτα.
β) Οι κάδοι θα δοθούν σε πράσινο χρώμα, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση. 

       ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που
δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται
να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. 

2) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει 
τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος 
κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
κατασκευαστή των κάδων, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα καλύψει με ανταλλακτικά 
το Δήμο, ακόμη και απευθείας εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη.

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

4) Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείρηση της Ποιότητας),
και  ISO  14001  (Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης)  .Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  ο  ίδιος
κατασκευαστής  απαραιτήτως  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος,  κατά  την
ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ
τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.

   5)  Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να επιδείξουν δείγμα εντελώς όμοιο  
        με τους προσφερόμενους  μετά από αίτημα του Δήμου και να μεταφέρουν με δικά τους έξοδα τα 
        μέλη της Επιτροπής στο σημείο εγκατάστασης του συστήματος για την κατηγορία Α5. 
 
    6) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγματα εντελώς 
        όμοιων  κάδων  με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου επί αποδείξει μέχρι 3 
        ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις κατηγορίες Α1, 
        Α2, Α3 και Α4. Η απόδειξη θα κατατεθεί  στον φάκελο  .της τεχνικής προσφοράς του 
        διαγωνιζόμενου.

          Β.  ΣΕΤ ΤΡΙΠΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
                                                                      

  
Β1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΠΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

     1.  Το  κάθε  σετ  τριπλών  κάδων  να  έχουν  διαστάσεις  Βάσης  93Χ47  cm και  ύψος   93  cm και
χωρητικότητας 270 lt  συνολικά .
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      2.  Να είναι κατασκευασμένοι από γραμμικό πολυαιθυλένιο (LLDPE).
      3. Τα καπάκια να έχουν διαφορετικό χρώμα ( γαλάζιο, πορτοκαλί, λαχανί ) από το κυρίως σώμα των
κάδων  ( φίλντισι ) και η βάση τους λαχανί.
      4. Να είναι ανακυκλώσιμοι, ελαφροί σε βάρος και να έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε προσκρούσεις,
κακοκαιρία,  θερμικούς  και  χημικούς  παράγοντες,  καθώς  επίσης  να  μην  προσβάλλονται  από  αλμύρα,
σκουριά και οξειδώσεις και να είναι ιδανικοί  για διαφοροποιημένες συλλογές προϊόντων.
      5. Να δέχονται συνηθισμένες στην αγορά σακούλες απορριμμάτων που να μπορούν να αφαιρούνται
εύκολα.
      6.  Πάνω στο κυρίως σώμα θα αναγράφεται  το λογότυπο του Δήμου καθώς επίσης και  το υλικό
συλλογής ( πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο ).
      Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για
την καλή και ανθεκτική λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια.

             Γ.   ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
        Γ1 . ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ

                                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΟΥ
      - Κυλιντρικής διατομής κατασκευασμένος από γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 πάχους 0,8
χιλ., με διάμετρο περίπου 40 εκ. και ύψος 55 εκ. 
      - Περιμετρικά να είναι διακοσμημένος με επτά σειρές διατρήσεων των 20 χιλ.
      - Στο μέσον του κάδου να διαδέχονται εναλλάξ διακοσμητικές διατρήσεις του λογότυπου ‘ ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ’ (Δ.Β.) και του εμβλήματος της ‘Αργούς’, δύο φορές αντιδιαμετρικά.
      - Στο πάνω μέρος του κάδου να υπάρχει περιμετρικό πρεσσαριστό νεύρο και κατάλληλη διαμόρφωση
έτσι ώστε να μην υπάρχει ακμή.
      - Στον πάτο του κάδου να υπάρχουν 29 οπές διαμέτρου 20 χιλ. σε κυκλική διάταξη, ενώ το πάχος του
ελάσματος να είναι 1,25 χιλ. με περιμετρικό πρεσσαριστό χείλος (νεύρο), για στιβαρότητα και αντοχή.
      Ολη η κατασκευή να είναι κατάλληλα φινιρισμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζετε το άψογο αισθητικό
αποτέλεσμα.

      ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ.

   Γ2. ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ  

                                             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
        Αποτελείται από α) τον κάδο και β) την βάση με την οποία συνδέονται μεταξύ τους με τρεις
βίδες .γ) Σταχτοδοχείο ενσωματωμένο στην κολώνα.  Υλικό ανοξείδωτος χάλυβας τύπου 304.

      1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΟΥ : κυλινδρικής διατομής κατασκευασμένος από γυαλιστερό
ανοξείδωτο  χάλυβα  τύπου  304  πάχους  0,8mm με  διάμετρο  περίπου  40cm και  ύψος  50cm.
Περιμετρικά είναι διακοσμημένος με οκτώ  σειρές διατρήσεων των 20mm. στο μέσω του κάδου
διαδέχονται  εναλλάξ διακοσμητικές  διατρήσεις   του λογοτύπου «δήμου βόλου» (Δ.Β.)  και  του
εμβλήματος  της  «Αργούς» τρεις   φορές  αντιδιαμετρικά.  Στο  επάνω μέρος  του  κάδου υπάρχει
κατάλληλη διαμόρφωση έτσι ώστε να μην υπάρχει ακμή. Στον πάτο του κάδου έχουμε 29 οπές
διαμέτρου 20mm σε κυκλική διάταξη ενώ το πάχος του ελάσματος είναι 1,25mm με περιμετρικό
πρεσσαριστό χείλος (νεύρο) για στιβαρότητα και αντοχή.

     2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΗΣ : αποτελούμενη από κολώνα τετραγωνικής διατομής 80
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x80mm με  πάχος  2mm και  ύψος  100cm με  φινίρισμα  σατινέ  (βουρτσισμένο)  .  Σε  απόσταση
περίπου  35cm από  το  έδαφος  υπάρχει  γωνιακή  βάση  στήριξης  του  κάδου  η  οποία  είναι
ηλεκτροσυγκολλημένη επάνω την κεντρική κολώνα. Στην βάση της η κολώνα καταλήγει σε φλάντζα
4mm  25x25cm   με τέσσερεις οπές φ12mm για πάκτωση και  καλύπτεται  από διακοσμητικό
καπάκι.  Στην πίσω όψη της κολώνας, στο άνω μέρος βρίσκεται το σταχτοδοχείο το οποίο είναι
συγκολλημένο  σε  απόσταση  περίπου  3  cm.  Δεξιά  και  αριστερά  της  κολώνας  τοποθετούνται
ελάσματα  διαστάσεων 48cm x7cm με διάτρητο το λογότυπο του δήμου βόλου και κατάλληλο
χρωματιστό φόντο.

     3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟΥ:  κυλινδρικής διατομής  διαμέτρου περίπου 8cm
και ύψος 27cm με κεκλιμένα άκρα 45’. Φινίρισμα Γυαλιστερό . Στο επάνω άκρο υπάρχει κατάλληλη
διαμόρφωση  για τα αποτσίγαρα ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει άνοιγμα που κλείνει ερμητικά με
ελατήριο  για το εύκολο άδειασμα του σταχτοδοχείου.
     Όλα τα εξαρτήματα του κάδου  είναι από ανοξείδωτο χάλυβα Τ304 (αντιμαγνητικό). 
     Απαιτείται όλη η κατασκευή να είναι κατάλληλα φινιρισμένη έτσι ώστε να διασφαλίζετε το
άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

         ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ      
         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ  
         ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ.

 

       ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)

1) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει  υπεύθυνη δήλωση για  τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

2) Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείρισης της Ποιότητας),
και  ISO  14001  (Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης)  .Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  ο  ίδιος
κατασκευαστής  απαραιτήτως  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  επικυρωμένο  αντίγραφο  ισχύοντος,  κατά  την
ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των καλαθιών και με
ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.

                                                                                                                             Βόλος    21  / 2 / 2018

                                          ΕΘΕΩΡΗΘΗ
                              H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                      Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

                    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ
                   ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ                                              ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ                                   

             

 

44



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                           απορριμμάτων, τριπλών κάδων αποκομιδής
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ              ανακυκλώσιμων υλικών και καλαθιών
                                                                                       απορριμμάτων»

   

                                                                    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α  ΥΛΙΚΟ   ΜΟΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   ΤΙΜΗ 
  ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ 
   ΕΥΡΩ

 
   Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
                    ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ    

Α1   Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής 
αποκομιδής απορριμμάτων,  
χωρητικότητας 1.100 λιτ, με  ποδομοχλό και
φρένο. 

    ΤΕΜ.           200
  
     185,00            37.000,00

Α2 Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής 
αποκομιδής απορριμμάτων,  
χωρητικότητας 1.100 λιτ, με  ποδομοχλό και

φρένο και ενσωματωμενα καπάκια στο
σκέπαστρο του κάδου ΤΕΜ.           20

  
     185,00              3.700,00

Α3  Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής
αποκομιδής απορριμμάτων,  
 χωρητικότητας 660 λιτ, με  ποδομοχλό και

φρένο ΤΕΜ.            38      165,00
         

             6.270,00

Α4  Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής 
αποκομιδής απορριμμάτων,  

  χωρητικότητας 240 λιτ, με  φρένο
ΤΕΜ.            30      45,00 1.350,00

 Α5 Συστοιχία κάδων μηχανικής αποκομιδής με
αυτόματο άνοιγμα καπακιού.

ΤΕΜ. 5 1.400,00 7.000,00

                                                        ΣΥΝΟΛΟ  55.320,00
                                                  ΦΠΑ 24% 13.276,80
                                            ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ 68.596,80

Β. ΤΡΙΠΛΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ   
B1  Τριπλοί πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων και

ανακυκλώσιμων υλικών
ΤΕΜ. 20 315,00 6.300,00

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  6.300,00
                                                    ΦΠΑ 24% 1.512,00

                                            ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ 7.812,00
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  Γ. ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
Γ1  Καλάθι απορριμμάτων

 Κυλινδρικής διατομής χωρίς βάση    
ΤΕΜ. 35 58,00 2.030,00

Γ2 Επιστύλιο καλάθι απορριμμάτων με 
σταχτοδοχείο

ΤΕΜ. 100 185,00 18.500,00

                              
     ΣΥΝΟΛΟ 

 20.530,00

                                   ΦΠΑ 24% 4.927,20
  ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ  25.457,20
  

 ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Α+Β+Γ

82.150,00

ΦΠΑ 24% 19.716,00
ΤΕΛ.

ΣΥΝΟΛΟ
101.866,00

                                                                                                                               ΕΘΕΩΡΗΘΗ
                              H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    

                     ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ
                      ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ                                              ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ                                

                                                            

                          
                        

                                                                                                                      
                                                                                     

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
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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 ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΡΙΠΛΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ }.
CPV: {34928480-6]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……]

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
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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.

51



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 Απάντηση:
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ασφάλισης:
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

[……][……][……]

54



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 

[] Ναι [] Όχι
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 
Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
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 
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εγγράφων): 
[……][……][……]

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

[……][…]νόμισμα

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

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

[……..........]

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγρα
φή

ποσά ημερομη
νίες

παραλήπτε
ς

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη [] Ναι [] Όχι
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διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας;
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:
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i

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

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

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

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

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

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

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

xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.



xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

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

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

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

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

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

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.



xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

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

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

xliΌσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xliiΟ έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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