
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 25 . 10 . 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. πρωτ.:89446
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 879.780,00€ (με τον Φ.Π.Α.)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)
3. ΕΕΕΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 879.780,00€ (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», όπως ισχύει.
2.  Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018) για τον διατάκτη
στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τις διατάξεις της παρ.1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχι -
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με
την οποία η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
4. Τις διατάξεις του 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. Τις διατάξεις  του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
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 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.)».
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).
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
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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  της αριθ. 57654/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
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 κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθ. 23/α.π.949/13.2.2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά
θέματα  συμπλήρωσης  του  Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  και  του  Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».
20. α) Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 87445/18-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΡΔΝΩ96-1ΙΞ), 87446/18-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΑΞΩ96-58Β),
87448/18-10-2018 (ΑΔΑ:  Ψ1ΖΣΩ96-ΦΒ5)  Αποφάσεις  έγκρισης  της  δαπάνης  –  δέσμευσης  πίστωσης  και
Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης Νο 2504/2018, 2505/2018, 2506/2018 αντίστοιχα σε βάρος των Κ.Α.
20.7135.002, 20.7135.003, 20.7135.004  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και των
αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού του έτους 2019 για τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το 2019
και  β)  τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  των  ανωτέρω  αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α
του  άρθρου  4  του  Π.Δ.  80/2016  και  τη  δέσμευση  στο  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  της  αντίστοιχης
πίστωσης με αρ. 2504/2018, 2505/2018, 2506/2018.
21.  Την  υπ’  αριθ.  692/2018 απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές
προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού
διεθνούς  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, διεθνή, 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  879.780,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την προμήθεια κάδων
απορριμμάτων διαφόρων ειδών, για τα έτη 2018 και 2019.
Η προσφορά υποβάλλεται είτε για το σύνολο της προμήθειας [και για τις πέντε (5) 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 της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την
απόρριψη της προσφοράς για την συγκεκριμένη ομάδα. 

Κωδικός CPV 44613400-4     (Κάδοι αποθήκευσης)  
Κωδικός CPV 42416210-0     (Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων)
Κωδικός CPV 34928480-6     (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων)

Προϋπολογισμού € 709.500,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.: € 170.280,00

Προϋπολογισμού: € 879.780,00 (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).
• Υπεύθυνη Δήλωση: πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.
•  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ):  πρόκειται  για  ενημερωμένη  Υπεύθυνη  Δήλωση  του
άρθρου 79 παρ.1 του Ν.4412/2016
•  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 απορριμμάτων διαφόρων ειδών.  
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν είτε για το σύνολο της προμήθειας [και για τις πέντε (5)
ομάδες], είτε για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η 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 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.84613/10-10-2018 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  709.500,00€ συν Φ.Π.Α.  24%, ήτοι  170.280,00€, δηλαδή
συνολικά στο ποσό των 879.780,00 € 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 272.180,00€, 20.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»
με το ποσό των 49.600,00€ και 20.7135.004 με τίτλο «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» με το
ποσό των 558.000,00€ του προϋπολογισμού εξόδων των οικονομικών ετών 2018 και 2019.

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 30 / 11 / 2018 και ώρα 15:00 ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  (30)
τουλάχιστον  ημερών  από  την  ημερομηνία  αποστολής  της  προκήρυξης  σύμβασης  στην  Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

∆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.

26-10-2018 
& ώρα 08:00 π.μ.

23-11-2018 
& ώρα 08:00 π.μ.

30-11-2018 & 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-συμπληρωματικών πληροφοριών 
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 19-11-2018, αυτές πα-
ρέχονται μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι
την 23-11-2018,  εφόσον τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφε-
ρόμενα. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Δια-
δικτυακής 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  όσους  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλε-
κτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Άρθρο 6:  Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που
περιέχουν) τα πιο κάτω :
1. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού, μαζί με το ΕΕΕΣ.
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2. Η υπ’ αριθ. 84613/10-10-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης .
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.

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,όπως ισχύει και ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην 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: 26-10-2018 και ώρα
08:00 πμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23-11-2018 και ώρα 08:00:00 π.µ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30-11-2018 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  
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. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η  κατάθεση  οιουδήποτε  δημόσιου  εγ-
γράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προ-
σφέροντος, 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. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνο-
δεύονται 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 συντα-
χθεί το έγγραφο. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση
οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επι-
κυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξε-
νείο 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 έν-
νοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 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.

Τυχόν τεχνικά φυλλάδια (prospectus) μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύ-
ονται 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 διεθνή 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 ψηφια-
κή 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 κα-
τωτέρω διαδικασία εγγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄1924/2.6.2017)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  

Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του Συστήματος ταυτοποιούμενοι ως
ακολούθως:
9.2.1 Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δι-
καιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
9.2.2 Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους:
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α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), ταυτοποιού-
μενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secureiden Tityacr OssboRderslin Ked (STORK).
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδί-
δει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
9.2.3 Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή
τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ απο-
στέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμε-
νους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύ-
εται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήμα-
τος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυν-
ση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δι-
καιώματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον
υποψήφιο χρήστη.

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 αμετάκλη-
τη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή-
ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλί -
ου της 22ας Ιουλίου 2003,  για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L  192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφε-
ρόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της  27.11.1995,  σ.  48),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέρ -
γεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυ-
τές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το                 ν. 3691/2008
(Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
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οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215), 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 αμετάκλητη 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
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών 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» σο-
βαρότητας,  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 αθροι-
στικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελε-
σίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ  (βλ.  ΕΕΕΣ  «Παραβίαση των υποχρεώσεων  στους  τομείς  του  εργατικού  δι-
καίου»).
10.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις::
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
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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 Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
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 ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την οι-
κονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, είναι:
11.3.1 κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις (δηλαδή από
1-1 ως 31-12 για τα έτη 2015, 2016 και 2017), να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το
100% του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας/ομάδων για την οποία /τις οποίες υπο-
βάλλουν προσφορά. Για την απόδειξη του παραπάνω κριτηρίου ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει
Αντίγραφα Ισολογισμών των ετών 2015, 2016, 2017 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογι-
σμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε3,Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής. Ένας οικονο-
μικός  φορέας  μπορεί  να  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  για  το  εν  λόγω κριτήριο  (11.3.1),
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί
στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους ανα-
γκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό
αυτό.
Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας και ο φορέας στον οποίο στηρίζεται για το παρόν άρ-
θρο θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφω-
να με τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 4412/2016, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηρι -
χθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού,
σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016. Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φο-
ρέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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11.4 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, είναι:
11.4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν: 
ΟΜΑΔΑ Α: Κατάλογο πωλήσεων όμοιων εγκαταστάσεων που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία
3ετία  με  αναφορά  στον  τόπο εγκατάστασης,  ποσότητες  καθώς και  τα  στοιχεία  του  αγοραστή,  και  να
προσκομίσουν  τουλάχιστον  (3)  βεβαιώσεις  αντίστοιχων  φορέων  (ΟΤΑ,  ΝΠΔΔ)  για  καλή  διαγωγή  των
προσφερομένων ειδών.
ΟΜΑΔΑ Β: Κατάλογο πωλήσεων όμοιων ειδών που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με
αναφορά στον παραλήπτη και να προσκομίσουν τουλάχιστον (3) βεβαιώσεις αντίστοιχων φορέων (ΟΤΑ,
ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών. 
ΟΜΑΔΑ Γ: Κατάλογο πωλήσεων όμοιων ειδών που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με
αναφορά  στον  παραλήπτη,  ποσότητες  και  να  προσκομίσουν  τουλάχιστον  (3)  βεβαιώσεις  αντίστοιχων
φορέων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών.
ΟΜΑΔΑ Δ: Κατάλογο πωλήσεων όμοιων ειδών που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με
αναφορά  στον  παραλήπτη,  ποσότητες  και  να  προσκομίσουν  τουλάχιστον  (3)  βεβαιώσεις  αντίστοιχων
φορέων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών. 

11.5 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότη-
τας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.  Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να δια-
θέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας:

ΟΜΑΔΑ Α:
 ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για το εργοστάσιο κατασκευής των υπόγειων κάδων και για τον συμ-

μετέχοντα στο διαγωνισμό.
 Πρότυπο EN-13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :

- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.1 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω

προτύπου)
- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.3.1 του ανωτέρω

προτύπου)
- Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης (παρ. 6.3.3 του ανω-

τέρω προτύπου)
- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.5 του ανωτέρω προτύ-

που)

 Πρότυπο EN-13071-2 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
-  Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου)
-  Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)
-  Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών (παρ. 6.2.4 του ανωτέρω προτύπου)

ΟΜΑΔΑ Β: 
 Πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων

κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) ή ισοδύναμα
των παραπάνω και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σε ισχύ
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής
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δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο
ισχύοντος, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού
οίκου του συστήματος βύθισης και ανύψωσης των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος
εγγύησης  καλής  λειτουργίας  των  προσφερόμενων  ειδών  καθώς  επίσης  και  τις  παραπάνω
πιστοποιήσεις για τον κατασκευαστή.

 Πιστοποιητικά  ποιότητας  και  ελέγχου  ΕΝ-840-2/5/6  -  από  πιστοποιημένα   κέντρα  -  για  τους
προσφερόμενους κάδους του συστήματος βύθισης και ανύψωσης, 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.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για το σύστημα βύθισης και ανύψωσης κάδων σύμφωνα με την
οδηγία  2006/42/ΕΚ  όπως  ενσωματώθηκε  στην  Ελληνική  νομοθεσία  με  το  ΠΔ  57/2010  που
αφορούν τα συστήματα (ολοκληρωμένο μηχανισμό), από αναγνωρισμένο φορέα.

ΟΜΑΔΑ Γ: 
 Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840- 2/5/6 - από πιστοποιημένα  κέντρα - για τα υπό

προμήθεια είδη,  με  τα  αναλυτικά τεστ  ελέγχου  και  δοκιμών απ’  όπου θα προκύπτουν και  τα
βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, 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.

 Πιστοποίηση 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
καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά για τον κατασκευαστή.

ΟΜΑΔΑ Δ:
 Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840- 2/5/6 - από πιστοποιημένα  κέντρα - για τα υπό

προμήθεια είδη,  με  τα  αναλυτικά τεστ  ελέγχου  και  δοκιμών απ’  όπου θα προκύπτουν και  τα
βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, 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.

 Πιστοποίηση 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
καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

ΟΜΑΔΑ Ε:
 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 καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

Άρθρο 12: Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
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(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 τους όρους  της παρούσας διακήρυξης. 

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 Ευ-
ρωπαϊκό Ενιαίο έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), η εγγύηση συμμετοχής, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά 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  την αριθ.  56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄1924/2.6.2017)  απόφαση του Υπουργού Οικονομίας  και
Ανάπτυξης.

Α.1.1
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης   (ΕΕΕΣ), 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 προϋπο-
θέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης για τις οποίες οι οι -
κονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυ-
ξης. 

Ένας   οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώσει  ένα ΕΕΕΣ. 
Ένας   οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων
άλλων οντοτήτων όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, μεριμνά ώστε η αναθέτου-
σα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες
για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
Τέλος, όταν σε μια διαδικασία δημόσιας σύμβασης συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, πρέπει να
δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα της ένωσης, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται
οι πληροφορίες που απαιτούνται. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονι-
στής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου pdf,
ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παρούσα δια-
κήρυξη. Συγκεκριμένα, το ΕΕΕΣ υπογράφεται:
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 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 79Α του ν. 4412/2016, είναι δυνατή η υποβολή του ΕΕΣΣ 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 αρμο-
δίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησι-
μοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία
eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml, οι οικονομικοί φορείς μπο-
ρούν  να  προσφεύγουν  απ’  ευθείας  στην  ηλεκτρονική  υπηρεσία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύ-
νη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπλη-
ρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψη-
φιακά και να το υποβάλουν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΕΕΣ, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να
δουν την σχετική ανακοίνωση στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Για όσα δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα στο ΕΕΕΣ, 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 κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται για τον χρόνο έκδοσής τους στο άρθρο 20 της παρούσας
διακήρυξης. Τα αποδεικτικά αυτά θα πρέπει να 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 δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ  (14.190,00€)  στην περίπτωση που η προσφορά
αφορά το σύνολο της προμήθειας [δηλαδή και τις  πέντε (5) 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 :
ΟΜΑΔΑ Α      4.600,00€  (Σύστημα αποθήκευσης υπόγειων κάδων 3.000 λίτρων)
ΟΜΑΔΑ Β      4.400,00€  (Σύστημα βύθισης-ανύψωσης τεσσάρων κάδων 1.100 λίτρων έκαστος)
ΟΜΑΔΑ Γ       4.150,00€  (Πλαστικοί κάδοι μηχανικής αποκομιδής 1.100 λίτρων)
ΟΜΑΔΑ Δ          240,00€  (Συστοιχία τετραπλών πλαστικών κάδων)
ΟΜΑΔΑ Ε           800,00€ (Επιστύλια 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. Προς διευκόλυνση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή
e-mail) του φορέα που έχει εκδώσει τις εγγυήσεις. Η απουσία της συγκεκριμένης δήλωσης για τα στοιχεία
του φορέα έκδοσης της εγγυητικής δεν επιφέρει τον αποκλεισμό της προσφοράς.

15



Α.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά επί
ποινή αποκλεισμού, 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  με την οποία ο υποψήφιος  οικονομικός φορέας θα αποδέχεται  πλήρως,  ρητά και
ανεπιφύλακτα τους όρους της μελέτης και τους όρους της αριθ. πρωτ. 89446/ 25-10-2018 διακήρυξης. 
 
Α.2.3 
Πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης:

ΟΜΑΔΑ Α:
 ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για το εργοστάσιο κατασκευής των υπόγειων κάδων και για τον συμ-

μετέχοντα στο διαγωνισμό.
 Πρότυπο EN-13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :

- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.1 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω

προτύπου)
- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.3.1 του ανωτέρω

προτύπου)
- Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης (παρ. 6.3.3 του ανω-

τέρω προτύπου)
- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.5 του ανωτέρω προτύ-

που)

 Πρότυπο EN-13071-2 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
-  Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου)
-  Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)
-  Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών (παρ. 6.2.4 του ανωτέρω προτύπου)

ΟΜΑΔΑ Β: 
 Πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων

κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) ή ισοδύναμα
των παραπάνω και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σε ισχύ
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 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

16



οίκου του συστήματος βύθισης και ανύψωσης των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος
εγγύησης  καλής  λειτουργίας  των  προσφερόμενων  ειδών  καθώς  επίσης  και  τις  παραπάνω
πιστοποιήσεις για τον κατασκευαστή.

 Πιστοποιητικά  ποιότητας  και  ελέγχου  ΕΝ-840/2/5/6  -  από  πιστοποιημένα   κέντρα  -  για  τους
προσφερόμενους κάδους του συστήματος βύθισης και ανύψωσης, 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.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για το σύστημα βύθισης και ανύψωσης κάδων σύμφωνα με την
οδηγία  2006/42/ΕΚ  όπως  ενσωματώθηκε  στην  Ελληνική  νομοθεσία  με  το  ΠΔ  57/2010  που
αφορούν τα συστήματα (ολοκληρωμένο μηχανισμό), από αναγνωρισμένο φορέα.

ΟΜΑΔΑ Γ: 
 Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840- 2/5/6 - από πιστοποιημένα  κέντρα - για τα υπό

προμήθεια είδη,  με  τα  αναλυτικά τεστ  ελέγχου  και  δοκιμών απ’  όπου θα προκύπτουν και  τα
βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, 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.

 Πιστοποίηση 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
καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά για τον κατασκευαστή.

ΟΜΑΔΑ Δ:
 Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840- 2/5/6 - από πιστοποιημένα  κέντρα - για τα υπό

προμήθεια είδη,  με  τα  αναλυτικά τεστ  ελέγχου  και  δοκιμών απ’  όπου θα προκύπτουν και  τα
βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, 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.

 Πιστοποίηση 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
καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

ΟΜΑΔΑ Ε:
 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 καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

Α.2.4
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να επιδείξουν δείγμα εντελώς όμοιο με τα προ-
σφερόμενα είδη ανά ομάδα, όπου απαιτείται και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. πρωτ.
84613/10-10-2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης.
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Α.2.5
Κατάσταση αποστολής δειγμάτων ή φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής. Το δείγμα του προσφερόμενου
είδους, επισημαίνεται ότι θα προσκομιστεί εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα). Το δείγμα αξιολογείται από
την  επιτροπή  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης  και  ελέγχονται  με
ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο (μακροσκοπικό). 

 Για  τις  κατηγορίες  Α1,  Γ1,  Γ2  και  Δ1  τα  δείγματα  των  ειδών  πρέπει  να  προσκομισθούν  στο
αμαξοστάσιο του Δήμου μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.

 Για  την  κατηγορία  Β1 οι  προσφέροντες  υποχρεούνται,  με  ποινή  αποκλεισμού,  να  επιδείξουν
δείγμα εντελώς όμοιο με το προσφερόμενο σύστημα βύθισης και ανύψωσης  σε λειτουργία  μετά
από αίτημα του Δήμου και να μεταφέρουν με δικά τους έξοδα τα μέλη της Επιτροπής στο σημείο
εγκατάστασης  του  συστήματος  με  την  δέσμευση  ότι  όλα  τα  έξοδα  επίδειξης,  μετακινήσεων,
πλήρους  διατροφής  και  διαμονής  των  εν  λόγω  μελών  θα  τα  επιβαρυνθεί  ο  προσφέρων,
ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή μη της προμήθειας σ’ αυτόν.

 Για  την  κατηγορία  Γ3 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  σε
λειτουργία.

Α.2.6
Ισχύει και απαιτείται ό, τι άλλο αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ.:  84613/10-10-2018 μελέτη της Διεύ-
θυνσης Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης και ειδικότερα:

 ΟΜΑΔΑ Α:  ό, τι άλλο περιλαμβάνει η παράγραφος 1.3 - Στοιχεία Tεχνικής Προσφοράς
 ΟΜΑΔΑ Β:  ό, τι άλλο περιλαμβάνει η παράγραφος 8. -  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)
 ΟΜΑΔΑ Γ:   ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με ποινή αποκλεισμού) παράγραφοι 1 έως 6  
 ΟΜΑΔΑ Δ:  ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με ποινή αποκλεισμού) παράγραφοι 1 έως 6  
 ΟΜΑΔΑ Ε:   ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με ποινή αποκλεισμού) παράγραφοι 1 έως 2 

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 εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
ψηφιακή υπογραφή, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

 Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετι-
κή θεώρηση. Η ημερομηνία σύνταξης και η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής πρέπει να συμπί-
πτουν 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.

Επίσης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δι-
καιολογητικών,  προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου
Βόλου σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα απαιτούμενα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιο-
λογητικά σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.
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Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να προσκομισθούν τα ως άνω Α.1.2, Α.2.3, Α.2.5, Α.2.6 έγγραφα και δικαιο-
λογητικά του (υπο)φακέλου* «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά». Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2.6.2017, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητι-
κά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύ-
πων.
Η προσκόμισή τους σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου, θα γίνει σε απλά, ευανάγνω-
στα φωτοαντίγραφα σύμφωνα με το ν. 4250/2014, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής που υποβάλλε-
ται πρωτότυπη, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostile).
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκε-
λο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα
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 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.

Σε περίπτωση υποβολής και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να
είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικά 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.

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. 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. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεω-
τικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομί-
μως εξουσιοδοτημένο.

Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα:  
•  Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της προμήθειας [και για τις πέντε (5)
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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.
• Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
•  Εφόσον υφίστανται έγκυρες ισότιμες προσφορές (ίδια ακριβώς τιμή) για την προσφερόμενη ομάδα, ο
ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες οικονομικές
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικο-
νομικών φορέων.
• Η προσφερόμενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της κάθε
ομάδας των υπό προμήθεια ειδών. 
• Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις ακόλουθες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, που
ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο:
α) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων,
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει,
β) κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την
πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),  άρθρο 350 παρ.  3 του ν.
4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017),
γ) οι υπέρ τρίτων ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
• Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προσφορά που θέτει όρο
αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζε -
ται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλα-
ξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
• 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
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που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών,
μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  δηλαδή   ποσού  #14.190,00# ευρώ  στην  περίπτωση  που  η
προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και  τις  πέντε (5) 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 :
ΟΜΑΔΑ Α       4.600,00€  (Σύστημα αποθήκευσης υπόγειων κάδων 3.000 λίτρων)
ΟΜΑΔΑ Β       4.400,00€   (Σύστημα βύθισης-ανύψωσης τεσσάρων κάδων 1.100 λίτρων έκαστος)
ΟΜΑΔΑ Γ       4.150,00€   (Πλαστικοί κάδοι μηχανικής αποκομιδής 1.100 λίτρων)
ΟΜΑΔΑ Δ          240,00€   (Συστοιχία τετραπλών πλαστικών κάδων)
ΟΜΑΔΑ Ε          800,00€    (Επιστύλια 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 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.
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:
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) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και
36 του ν. 4129/2013 (Α' 52).
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

21



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 την :
-  ΟΜΑΔΑ Α για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών.
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των εννιά χιλιάδων ευρώ (9.000,00€).
-  ΟΜΑΔΑ Β για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών  από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών.
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€).
-  ΟΜΑΔΑ Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών.
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€).
-  ΟΜΑΔΑ Δ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών.
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).
-  ΟΜΑΔΑ Ε για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών.
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

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.
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 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 7-12-2018 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.
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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 (3) 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.

16.2 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.
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 
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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. 
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 πέντε
(5) 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 των υπό προμήθεια ειδών.

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-
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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 είκοσι (20) 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 «Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου» («Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), τα δικαιολογητικά του άρθρου 20, ως αποδει-
κτικά στοιχεία όσων δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12 της παρούσας. Όταν τα δικαιολογητικά υπο-
γράφονται 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
που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που  προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου,  τοποθετούνται  σε
σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ –ΤΜΗΜΑ 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-
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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 (Προσωρινού αναδόχου)
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
- 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.
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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 Αντίγραφα ισολογισμών των ετών 2015, 2016, 2017 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισο-
λογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής, από τα
οποία να προκύπτει ότι κατά τις τρεις (3) τελευταίες, πριν από το έτος του διαγωνισμού, οικονομικές χρή -
σεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί φορολογικά στοιχεία (δηλαδή από 1-1 έως 31-12 για τα έτη 2015,
2016 και 2017), έχουν συνολικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογι-
σμού της υπό ανάθεσης ομάδας/ομάδων για την οποία /τις οποίες υποβάλλουν προσφορά.
20.7 Κατάλογος παραδόσεων πωλήσεων ομοίων ειδών με την 84613/10-10-2018 μελέτη της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα για την:
ΟΜΑΔΑ Α: Κατάλογο πωλήσεων όμοιων εγκαταστάσεων που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία
3ετία  με  αναφορά  στον  τόπο εγκατάστασης,  ποσότητες  καθώς και  τα  στοιχεία  του  αγοραστή,  και  να
προσκομίσουν  τουλάχιστον  (3)  βεβαιώσεις  αντίστοιχων  φορέων  (ΟΤΑ,  ΝΠΔΔ)  για  καλή  διαγωγή  των
προσφερομένων ειδών.
ΟΜΑΔΑ Β: Κατάλογο πωλήσεων όμοιων ειδών που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με
αναφορά στον παραλήπτη και να προσκομίσουν τουλάχιστον (3) βεβαιώσεις αντίστοιχων φορέων (ΟΤΑ,
ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών. 
ΟΜΑΔΑ Γ: Κατάλογο πωλήσεων όμοιων ειδών που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με
αναφορά  στον  παραλήπτη,  ποσότητες  και  να  προσκομίσουν  τουλάχιστον  (3)  βεβαιώσεις  αντίστοιχων
φορέων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών.
ΟΜΑΔΑ Δ: Κατάλογο πωλήσεων όμοιων ειδών που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με
αναφορά  στον  παραλήπτη,  ποσότητες  και  να  προσκομίσουν  τουλάχιστον  (3)  βεβαιώσεις  αντίστοιχων
φορέων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών. 

20.8  Πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης  που να είναι σε ισχύ
τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης :

ΟΜΑΔΑ Α:
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 ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για το εργοστάσιο κατασκευής των υπόγειων κάδων και για τον συμ-
μετέχοντα στο διαγωνισμό.

 Πρότυπο EN-13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.1 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω

προτύπου)
- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.3.1 του ανωτέρω

προτύπου)
- Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης (παρ. 6.3.3 του ανω-

τέρω προτύπου)
- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.5 του ανωτέρω προτύ-

που)

 Πρότυπο EN-13071-2 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
-  Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου)
-  Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)
-  Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών (παρ. 6.2.4 του ανωτέρω προτύπου)

ΟΜΑΔΑ Β: 
 Πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων

κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) ή ισοδύναμα
των παραπάνω και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σε ισχύ
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 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 του συστήματος βύθισης και ανύψωσης των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος
εγγύησης  καλής  λειτουργίας  των  προσφερόμενων  ειδών  καθώς  επίσης  και  τις  παραπάνω
πιστοποιήσεις για τον κατασκευαστή.

 Πιστοποιητικά  ποιότητας  και  ελέγχου  ΕΝ-840/2/5/6  -  από  πιστοποιημένα   κέντρα  -  για  τους
προσφερόμενους κάδους του συστήματος βύθισης και ανύψωσης, 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.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για το σύστημα βύθισης και ανύψωσης κάδων σύμφωνα με την
οδηγία  2006/42/ΕΚ  όπως  ενσωματώθηκε  στην  Ελληνική  νομοθεσία  με  το  ΠΔ  57/2010  που
αφορούν τα συστήματα (ολοκληρωμένο μηχανισμό), από αναγνωρισμένο φορέα.

ΟΜΑΔΑ Γ: 
 Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840- 2/5/6 - από πιστοποιημένα  κέντρα - για τα υπό

προμήθεια είδη,  με  τα  αναλυτικά τεστ  ελέγχου  και  δοκιμών απ’  όπου θα προκύπτουν και  τα
βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, 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.

 Πιστοποίηση 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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καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά για τον κατασκευαστή.

ΟΜΑΔΑ Δ:
 Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840- 2/5/6 - από πιστοποιημένα  κέντρα - για τα υπό

προμήθεια είδη,  με  τα  αναλυτικά τεστ  ελέγχου  και  δοκιμών απ’  όπου θα προκύπτουν και  τα
βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, 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.

 Πιστοποίηση 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
καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

ΟΜΑΔΑ Ε:
 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 καθώς επίσης και τα παραπάνω πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

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, σύμφωνα με το άρθρο 10.2γ της παρούσας. Το πιστοποιητικό θα
φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει το ανωτέρω πιστοποιητικό, μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση (ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,  υπεύ -
θυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας), έκδοσης μετά την ημερομηνία αποστολής της
πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από την οποία να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που τυχόν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς,
σύμφωνα με το άρθρο 10.2γ της παρούσας.

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).
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.
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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:
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, 20.6, 20.9 και 20.10  του παρόντος άρθρου για
τον εν λόγω συνεργαζόμενο φορέα,  καθώς και  Ιδιωτικό συμφωνητικό  συνεργασίας    μεταξύ τους,  στο
οποίο θα αναφέρεται ότι θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
Οι υπεύθυνες  δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαι-
τείται σχετική θεώρηση. Η ημερομηνία σύνταξης και η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής πρέπει να συ-
μπίπτουν μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών 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.
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) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013
γ) 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  και  προσκομίζοντας  τη  σχετική  εγγυητική  καλής
εκτέλεσης.
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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 βάσει
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδι-
κασία 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.

Άρθρο 23: Έννομη προστασία 
23.1 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. 
23.2 Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθη-
μάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προ-
σφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της
ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή.
23.3 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
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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). Σε περίπτωση παράλειψης, η προσφυγή για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκα-
πέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
23.4 Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με τη χρήση
τυποποιημένου 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. 
23.5 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής απαιτείται, κατά την κατάθεσή της να
κατατεθεί παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσο-
στό 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 ισχύουν. 
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. 
23.6 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. 
24.2 Η σύμβαση έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της,  οπότε και αρχίζει η ισχύς της και
μέχρι τη λήξη του οικονομικού της αντικειμένου.
24.3 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης
και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν.
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.
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 ανα-
φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστη-
ρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
24.7 Η σύμβαση θεωρείται ακόμη ότι εκτελέσθηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά
μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.
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β. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα είδη  που παραδόθηκαν.
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  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της Ομάδας Α σε αποθηκευτικό χώρο που θα
οριστεί  από  το  αρμόδιο  όργανο  του  Δήμου  και  κατόπιν  στα  σημεία  εγκατάστασης  εντός  χρονικού
διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα είδη της Ομάδας Β θα παραδοθούν σε αποθηκευτικό χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του
Δήμου και κατόπιν στα σημεία εγκατάστασης εντός χρονικού διαστήματος  εκατόν είκοσι (120) ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα είδη της Ομάδας Γ θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα είδη της Ομάδας Δ θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα είδη της  Ομάδας Ε θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
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 ειδών κατά τη μεταφορά τους στον τόπο του φορέα θα
βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
25.4 Η παραλαβή των ειδών 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 ειδών από τον ανάδοχο. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής των ειδών 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 ειδών 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

Άρθρο 26: Τρόπος πληρωμής
 26.1 Η πληρωμή του αναδόχου για την αξία των ειδών που παραδόθηκαν θα γίνεται τμηματικά, 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. 
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26.2 Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από τον νόμο, εκτός του
ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. 

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
Προκήρυξη σύμβασης του άρθρου 63 του ν. 4412/2016, ήτοι περίληψη της παρούσας διακήρυξης:

 θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τριάντα (30)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής προσφορών,

 θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ
 θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolos.gr)
 θα δημοσιευθεί σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα και δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες.

Η προκήρυξη σύμβασης δεν δημοσιεύεται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66
του ν. 4412/2016.

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν
τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 3548/2007, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, ο επιμερισμός
των εξόδων δημοσίευσης γίνεται αναλογικά με βάση το συμβατικό ποσό ανάθεσης στον κάθε ανάδοχο.

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
     

                                    
         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄
ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
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Δ/ΝΣΗ  : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αρ.  Μελ. :

CPV:
44613400-4 (Κάδοι αποθήκευσης), συμπληρωματικός κωδικός: DA18-5
42416210-0 (Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων)
34928480-6 (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων)

ΜΕΛΕΤΗ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

 879.780,00 ΕΥΡΩ

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΒΟΛΟΣ,    2  -10-2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
διαφόρων ειδών”
Π/Υ: 879.780,00 με τον  ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη  προμήθειας  συντάχθηκε  και  αναφέρεται  στην  «Προμήθεια  Κάδων  Απορριμμάτων
Διαφόρων Ειδών» προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Τα υπό προμήθεια είδη αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Περιγραφή Πλήθος (τεμ.)
Ομάδα Α (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ  3.000 ΛΙΤΡΩΝ )
Α1 Σύστημα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ. 3m³ περίπου 

(προμήθεια & εγκατάσταση)
20

Ομάδα B (ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ  1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ)
Β1 Σύστημα βύθισης-ανύψωσης  τεσσάρων πλαστικών κάδων 1.100 λίτρων 

έκαστος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων
 (προμήθεια & εγκατάσταση)

             10

Ομάδα Γ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ )
Γ1 Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων,  

χωρητικότητας 1.100 λιτ, με  ποδομοχλό και φρένο. 
800

Γ2 Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων,  
χωρητικότητας 1.100 λιτ, με  ποδομοχλό και φρένο και ενσωματωμένα 
καπάκια στο σκέπαστρο του κάδου.

200

Γ3 Συστοιχία δύο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με 
αυτόματο άνοιγμα καπακιού.

5

Ομάδα Δ (ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ )
Δ1 Συστοιχία δίτροχων κάδων χωρητικότητας 240 λίτρων τεσσάρων ρευμάτων. 20
Ομάδα Ε (ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ  ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ)
Ε1 Επιστύλιο καλάθι απορριμμάτων με σταχτοδοχείο 200

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατ ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές, για το
σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα για την εξασφάλιση των συνθηκών καθαριότητας & υγιεινής
του Δήμου.

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €879.780,00 συμπ/νου του ΦΠΑ, θα βαρύνει δε
τους υπό Κ.Α  20.7135.002, 20.7135.003 και 20.7135.004, πιστώσεις των οικονομικών ετών 2018 και 2019
του Δήμου ως εξής:

Α/Α          CPV ΠΟΣΟ
2018       2019

1 Προμήθεια πλαστικών
κάδων μηχανικής

αποκομιδής απορριμμάτων

20.7135.002 34928480-6.: Δοχεία
και κάδοι

απορριμμάτων

1.000,00 271.180,00

2 Προμήθεια καλαθιών 20.7135.003 34928480-6.: Δοχεία 600,00 49.000,00
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απορριμμάτων με
σταχτοδοχείο

και κάδοι
απορριμμάτων

3 Προμήθεια συστημάτων
υπόγειας αποθήκευσης

απορριμμάτων.

20.7135.004 44613400-4 (Κάδοι 
αποθήκευσης), 
συμπληρωματικός 
κωδικός: DA18-5
42416210-0 
(Ανυψωτικά 
μηχανήματα κάδων)

1.000,00 557.000,00

    

 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

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους .

Η εκτέλεση της προμήθειας προτείνεται να γίνει με Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με βάση τους όρους
που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη  προσφορά βάσει  αποκλειστικά  της τιμής  ανά  Ομάδα  Ειδών (χαμηλότερη  τιμή),
σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης προμήθειας.

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.

                                                                                                                                                        ΒΟΛΟΣ 2-10-2018
                                                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗKE
                H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    
                                                                 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                             ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ
 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ                   ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                           ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
διαφόρων ειδών”
Π/Υ: 879.780,00€ με τον  ΦΠΑ

  
                                                                    

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/Α  ΥΛΙΚΟ   ΜΟΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ   ΤΙΜΗ   ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ 

   ΕΥΡΩ

     Α
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ  3.000 ΛΙΤΡΩΝ      

Α1 Σύστημα υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων χωρ. 3m³ περίπου 
(προμήθεια & εγκατάσταση)
Κωδ. CPV: 44613400-4, συμπληρωματικός 
κωδικός: DA18-5

ΤΕΜ. 20 11.500,00 230.000,00

                                                      ΣΥΝΟΛΟ
   230.000,00

                                               
                                                   ΦΠΑ 24%

         55.200,
00

                                          
                                          ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ

       285.200
,00

Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΚΑΔΩΝ  1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ. 

Β1 Σύστημα βύθισης-ανύψωσης  τεσσάρων 
πλαστικών κάδων 1.100 λίτρων έκαστος 
υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων 
(προμήθεια & εγκατάσταση)
Κωδ. CPV: 42416210-0

ΤΕΜ. 10 22.000,00 220.000,00

                                                       ΣΥΝΟΛΟ  220.000,00
                                                  ΦΠΑ 24% 52.800,00
                                            ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ 272.800,00

Γ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ    

Γ1  Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής 
αποκομιδής απορριμμάτων,  
χωρητικότητας 1.100 λιτ, με  ποδομοχλό και
φρένο. 
Κωδ. CPV: 34928480-6

ΤΕΜ. 800 200,00 160.000,00

Γ2 Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής 
αποκομιδής απορριμμάτων,  
χωρητικότητας 1.100 λιτ, με  ποδομοχλό και 
φρένο και ενσωματωμενα καπάκια στο 
σκέπαστρο του κάδου.

  
                  40.0
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Κωδ. CPV: 34928480-6 ΤΕΜ. 200 200,00 00,00
 Γ3 Συστοιχία δύο κάδων απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1100 λίτρων με αυτόματο 
άνοιγμα καπακιού.
Κωδ. CPV: 34928480-6

ΤΕΜ. 5 1.500,00 7.500,00

                                                        ΣΥΝΟΛΟ  207.500,00
                                                  ΦΠΑ 24% 49.800,00
                                            ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ 257.300,00

Δ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ  
Δ1  Συστοιχία δίτροχων κάδων χωρητικότητας 

240 λίτρων τεσσάρων ρευμάτων.
Κωδ. CPV: 34928480-6

ΤΕΜ. 20 600,00 12.000,00

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  12.000,00
                                                    ΦΠΑ 24% 2.880,00

                                            ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ 14.880,00

Ε   ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ  ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
Ε1 Επιστύλιο καλάθι απορριμμάτων με 

σταχτοδοχείο
Κωδ. CPV: 34928480-6

ΤΕΜ. 200 200,00 40.000,00

                              
     ΣΥΝΟΛΟ 

 
   40.000,00

                                   ΦΠΑ 24% 9.600,00
  ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ  49.600,00

   ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Α+Β+Γ+Δ+Ε
709.500,00

ΦΠΑ 24% 170.280,00
ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ 879.780,00

                                                                                                                                                        ΒΟΛΟΣ 2-10-2018
                                                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗKE
                H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    
                                                                 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                             ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ
 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ                   ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                           ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
διαφόρων ειδών”
Π/Υ: 879.780,00€ με τον ΦΠΑ
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1  ο   :   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ      3.000 ΛΙΤΡΩΝ (Ομάδα Α)     
                    Σύστημα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ. 3m³ περίπου (Ομάδα Α1)

1.1 Αντικείμενο Προμήθειας
Το σύστημα θα αποτελείται από 20 τεμ. υπόγειων κάδων, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη ενός
εναλλακτικού προγράμματος με την μέθοδο της υπογειοποίησης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής
αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες και σε σημεία που
απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους (πχ πλατείες, δρόμοι με
έντονη εμπορική δραστηριότητα, κλπ).
Τα  υπόγεια  συστήματα  θα  παραδοθούν  στις  αποθήκες  του  Δήμου,  προκειμένου  να  εγκατασταθούν
περαιτέρω σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία σε “συστοιχίες” 2-3 τεμαχίων.
Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την τελική επιλογή των σημείων εγκατάστασης θα επιβεβαιωθεί από
την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Στις  προβλεπόμενες  θέσεις  λειτουργίας  των  υπόγειων  συστημάτων  οι  απαιτούμενες  εργασίες
εγκατάστασης  τους  θα πραγματοποιηθούν με  δαπάνη του  Αναδόχου  ως  περιγράφεται  αναλυτικά στη
παράγραφο 1.2.4 της παρούσας.
Οι προς προμήθεια υπόγειοι κάδοι θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι, σύγχρονοι,
εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι προς προμήθεια υπόγειοι κάδοι θα πρέπει υποχρεωτικά:
1.  Να  είναι  τυποποιημένης  βιομηχανικής  κατασκευής  και  να  έχουν  αποδεδειγμένη  και  δοκιμασμένη
λειτουργία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό (τουλάχιστον 3ετίας με ελάχιστο πλήθος εγκατεστημένων
μονάδων, ίσο τουλάχιστον της δημοπρατούμενης ποσότητας).  Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων,
που δεν έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά.
2. Να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση τους χωρίς
προβλήματα.  Ειδικότερα  το  υπέργειο  τμήμα  θα  πρέπει  να  εμφανίζει,  ευχάριστο  σχεδιασμό  ώστε  να
προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση, με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης.
3. Να είναι συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας κατά
τον χειρισμό τους. Ειδικότερα δε - και όπου εφαρμόζεται - τα επί μέρους τμήματα των κάδων θα πρέπει να
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-13071-1 και EN-13071-2 (ως ορίζεται στην παρ. 1.3.15).
4. Να είναι κατά το δυνατόν απλοί στο σχεδιασμό και στην λειτουργία τους, ώστε να προσφέρουν εύκολο
χειρισμό, εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό
οπότε απαιτείται. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό προμήθεια
υπόγειων κάδων, στα προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας.
5. Να παρέχουν αποδεδειγμένα επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσμών και
να αποτρέπουν την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων κλπ.
6.  Να  συντελούν  στην  συμβατότητα,  αφού  οι  κάδοι  αποθήκευσης  θα  πρέπει  υποχρεωτικά,  να  είναι
κατάλληλοι για συνεργασία με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου, δηλαδή συμβατικού
τύπου  απορριμματοφόρα  οπίσθιας  φόρτωσης,  (με  μηχανισμό  τύπου  πρέσας).  Η  δε  εκκένωσή  τους
υποχρεωτικά θα επιτυγχάνεται, με προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής του ανυψωτικού
μηχανισμού του  απορριμματοφόρου  οχήματος,  με  τον  οποίο  ανατρέπονται  οι  συμβατικοί  τροχήλατοι
κάδοι απορριμμάτων. Η δε συμβατότητα συνεργασίας θα επαληθευτεί, κατόπιν προσκόμισης δείγματος
από τους υποψήφιους προμηθευτές.
7.  Να  είναι  ιδιαίτερα εύχρηστοι  και  με  γεωμετρικά χαρακτηριστικά  πλάτους  και  μήκους,  που  δεν  θα
υπερβαίνει τα 2m περίπου, έτσι ώστε να μπορούν να σχηματίζουν “νησίδες” συμπαγών διαστάσεων με
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“συστοιχίες” μιας και περισσοτέρων μονάδων και να μπορούν να εισαχθούν σε κατάλληλα σκάμματα, που
θα διαμορφώσει ο ανάδοχος, για την περισυλλογή οικιακών, εμπορικών & ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
από σημεία της πόλης.
8. Το βάθος των σκαμμάτων που απαιτείται για την εγκατάστασή τους, να μην υπερβαίνει περίπου τα 2
έως 2,2m, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες παρεμβολών με τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα Ο. Κ. Ω.
9.  Το  προστατευτικό  φρεάτιο  εκ  σκυροδέματος  θα  πρέπει  να  είναι  τέτοιων  χαρακτηριστικών
(αποδεδειγμένα στεγανό),  ώστε να διασφαλίζεται  η  δυνατότητα εγκατάστασής του και  σε σημεία της
πόλης με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα
10.  Η συγκρότηση κάθε ενός  υπόγειου κάδου,  θα προσφέρει  μια  συνολική γεωμετρική αποθηκευτική
χωρητικότητα 3.000 lit περίπου (±10%).

1.2 - Τεχνικές Προδιαγραφές
Τα  υπό  προμήθεια  υλικά  θα  πρέπει  να  είναι  απολύτως  καινούργια,  και  αμεταχείριστα,  σύγχρονα,
εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.

Κάθε σύστημα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων θα αποτελείται από το  υπόγειο και το υπέργειο
τμήμα.

1.2.1.        Υπόγειο τμήμα
1.2.1.1 Προστατευτικό φρεάτιο
Για  την  σταθεροποίηση  του  εδάφους  και  την  στεγανοποίηση  του  συστήματος,  το  υπόγειο  τμήμα  θα
αποτελείται  από  ένα  φρεάτιο  κατασκευασμένο  από  προκατασκευασμένο  οπλισμένο  σκυρόδεμα
κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής.
Το  εν  λόγω  προστατευτικό  φρεάτιο  θα  είναι  σχήματος  κόλουρης  πυραμίδας  περίπου  με  εξωτερικές
διαστάσεις  (ΜxΠxΥ)  1,7x1,7x1,9m  περίπου  και  το  οποίο  δύναται  να  εγκατασταθεί  σε  ένα  σκάμμα
ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους. Η εκσκαφή του σκάμματος θα πραγματοποιηθεί
με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου.
Το  φρεάτιο  θα  είναι  ολόσωμης  κατασκευής  κατασκευασμένο  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  (κατηγορίας
αντοχής C30/37 τουλάχιστον ως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206, στον Ευρωκώδικα 2 ή στον Ελληνικό
Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ή ανάλογο πρότυπο).
Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανότητας του υπόγειου φρεατίου από
σκυρόδεμα, είναι επιβεβλημένη η σκυροδέτηση του σε μία φάση (μονομπλόκ), ώστε να αποφευχθούν οι
ενώσεις που αποτελούν και σημεία αστοχίας, σ’ ότι αφορά την στεγανότητα.
Τα τοιχώματα του φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού πάχους (120 mm τουλάχιστον) ώστε να παρέχεται η
απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή τυχόν υδροφόρου ορίζοντα ή
των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος.
Προς τεκμηρίωση της στεγανότητας και της αντοχής στις πιέσεις του εδάφους, υποχρεωτικά οι υποψήφιοι
θα προσκομίσουν: σχέδια και αναλυτική στοιχειοθέτηση (μελέτη) και στατικούς υπολογισμούς σύμφωνα
με  τους  ισχύοντες  ευρωκώδικες,  όπου  θα  τεκμηριώνεται  η  αντοχή  της  κατασκευής  σύμφωνα  με  τον
χρησιμοποιούμενο τύπο σκυροδέματος και οπλισμού.
Επισημαίνεται  ότι  για  την εξασφάλιση της  ποιότητας,  ιδιαίτερα ο κατασκευαστής του προστατευτικού
φρεατίου εκ σκυροδέματος θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ISO 9001.
Το προστατευτικό φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισμό
του εσωτερικού χώρου.
Για την διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασμένο φρεάτιο κατά την παράδοσή του θα
πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την εύκολη και
ασφαλή εναπόθεσή του και προσαρμογή του μέσα στο σκάμμα.
Το φρεάτιο εγκαθίσταται σε σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους, η οποία θα
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πραγματοποιηθεί με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου.
Επιπλέον ο πυθμένας του σκάμματος θα πρέπει να έχει επαρκή θεμελίωση ώστε να μην παρουσιάζονται
προβλήματα  καθίζησης  του  προκατασκευασμένου  φρεατίου  μέσα  στο  έδαφος.  Η  θεμελίωση  θα
πραγματοποιηθεί  με  διάστρωση  σκυροδέματος  (μπετόν  καθαριότητας  πάχους  10  cm τουλάχιστον  και
κατηγορίας αντοχής  C12/15 τουλάχιστον ως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206, στον Ευρωκώδικα 2 ή
στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ή ανάλογο πρότυπο).
Κατά  την  εγκατάστασή  του,  το  φρεάτιο  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  «αλφαδιασμένο»  με  την  άνω
επιφάνεια  του  περιβάλλοντα  χώρου.  Περιμετρικά  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  κατάλληλα  κανάλια  απο-
στράγγισης  μέσω  των  οποίων  θα  μπορεί  να  διαφεύγει  το  νερό  της  βροχής  χωρίς  να  παρουσιάζεται
πρόβλημα εισροής μέσα στον χώρο του κάδου.

1.2.1.2 Κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων
Ο  εσωτερικός  χώρος  του  ως  άνω  προστατευτικού  φρεατίου  θα  στεγάζει  τον  κάδο  αποθήκευσης  των
απορριμμάτων.
Ο κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό
στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις (κατά προτίμηση
από πολυαιθυλένιο). Σημειώνεται ότι η προτίμηση για κατασκευή από πλαστικό υλικό θα συμβάλλει στη
μείωση  θορύβου  κατά  τις  διαδικασίες  αποκομιδής,  ο  δε  πυθμένας  του  θα  πρέπει  να  είναι  απόλυτα
στεγανός  έναντι  διαρροής  των  υγρών.  Αν  χρησιμοποιούνται  μεταλλικά  στοιχεία  ή  εξαρτήματα  στην
συγκρότηση του  κάδου,  αυτά  θα  πρέπει  να  έχουν  υποβληθεί  σε  κατάλληλη επεξεργασία  προστασίας
έναντι της διάβρωσης.
Το καθαρό βάρος του κάδου αποθήκευσης δεν θα είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Ο κάδος αποθήκευσης θα
πρέπει να έχει την ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με χαρακτηριστικά
που επικρατούν σε Δήμους της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της
διαδικασίες αποκομιδής.
Ειδικότερα ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει  να συμμορφώνεται  με τις  απαιτήσεις  του προτύπου EN-
13071-1 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ως ορίζεται στην παρ. 1.3.15 της παρούσας.
Σημειώνεται ότι  ανά 5 υπόγειους κάδους (σε πλήρη συγκρότηση) που θα παραδοθούν στον Δήμο,  θα
παραδοθεί άνευ χρέωσης  στην Υπηρεσία και ένας (1) εφεδρικός πλαστικός κάδος όμοιος με αυτούς των
πλήρων συγκροτημάτων (ως ανταλλακτικά). Επισημαίνεται ότι οι «εφεδρικοί» πλαστικοί κάδοι, κατά την
παράδοσή  τους  θα  τιμολογηθούν  σε  μηδενική  αξία,  καθόσον  η  αξία  τους  θα  ενσωματώνεται  στην
προσφερόμενη τιμή, για τα υπό προμήθεια συγκροτήματα υπόγειων κάδων.

1.2.1.3 Τρόπος αποκομιδής κάδου αποθήκευσης
Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά, με την ανατροπή του μέσα
στη  χοάνη  οπίσθιας  φόρτωσης,  ενός  συμβατικού  απορριμματοφόρου  οχήματος  (τύπου  πρέσας),  σε
συνεργασία με τους πλευρικούς βραχίονες, (κατά DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς
τούτο τα  γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάδου,  θα πρέπει  να είναι  συμβατά για  συνεργασία με τον
ανυψωτικό μηχανισμό.
Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και ανέλκυσης, από το
προστατευτικό  φρεάτιο  οι  οποίες  θα  συνεργάζονται  με  σύστημα  απλού  γάντζου  αγκίστρωσης.  Ο
αναγκαίος μηχανισμός για την παραλαβή και την ανέλκυση του κάδου από το έδαφος, θα πρέπει να είναι
τέτοιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους, ώστε να μπορεί υποχρεωτικά να προσαρμοστεί, στον
υπάρχοντα στόλο απορριμματοφόρων οπίσθιας φόρτωσης του Δήμου.

1.2.1.4 Πλατφόρμα ασφαλείας
Για  την  ασφάλεια  του  κοινού  αλλά  και  του  προσωπικού  αποκομιδής  κατά  την  διαδικασία  εξαγωγής,
ανύψωσης και αποκομιδής του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου θα
πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο
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ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισμένος εντός του φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του κάδου η εν
λόγω πλατφόρμα θα μετακινείται προς τα πάνω ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου
τμήματος και να προστατεύει τους διερχόμενους εν όσο ο κάδος βρίσκεται απομακρυσμένος από το χώρο
του φρεατίου.
Η εν λόγω πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόμου βάρους έως 150 kg που
τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρμα θα υποχωρεί προς τα κάτω μόνο κατά την εκ νέου βύθιση του
κάδου εντός του φρεατίου.
Αν χρησιμοποιούνται  μεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήματα στην συγκρότηση της πλατφόρμας ασφαλείας,
αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης.
Ειδικότερα η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-2 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ως ορίζεται στην παρ. 1.3.15 της παρούσας.
Προκειμένου  να  αποφευχθούν  λειτουργικά  προβλήματα,  επιθυμητό  οι  μηχανισμοί  λειτουργίας  της
πλατφόρμας να μην βασίζονται σε συστήματα αντίβαρων.
Επιπλέον,  η  ως  άνω πλατφόρμα  θα πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένη με  διατάξεις  και  μηχανισμούς  που
επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού φρεατίου για τυχόν
επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού.

1.2.2.        Υπέργειο τμήμα
1.2.2.1 Πλατφόρμα πεζοδρόμου
Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει  να καλύπτεται  με μια κατάλληλα
διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κατά προτίμηση στη στάθμη του πεζοδρόμου και θα
είναι διαστάσεων που ταυτίζονται με την άνω περίμετρο του πλαισίου του προστατευτικού φρεατίου ώστε
να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών πάνω από τον χώρο του υπόγειου κάδου.
Η  πλατφόρμα  πεζοδρόμου  θα  πρέπει  να  εφάπτεται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  υπάρχει  επαρκής
στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της εισροής των νερών της βροχής εντός
του φρεατίου. Από την εμφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρμας θα φέρει κατάλληλη επικάλυψη με
πλακίδια  φυσικού  πετρώματος  γρανίτη  η  οποία  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  εναρμονίζεται  με  τον
περιβάλλοντα χώρο των σημείων εγκατάστασης και θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη διάβρωση και τις
φθορές (τυχόν απαιτήσεις χρωματισμού θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση).
Η  πλατφόρμα  πεζοδρόμου  θα  πρέπει  να  είναι  στιβαρής  μεταλλικής  κατασκευής.  Οι  επιφάνειες  των
μεταλλικών  στοιχείων  της  πλατφόρμας  θα  πρέπει  να  έχουν  υποβληθεί  σε  κατάλληλη  επεξεργασία
προστασίας έναντι της διάβρωσης.
Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις χάριν στους
οποίους θα ανοίγει και κλείνει ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος αποθήκευσης
κατά την φάση της αποκομιδής του. Το σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος θα πρέπει να λειτουργεί με
τρόπο χωρίς  να απαιτείται  εξωτερική  πηγή ενέργειας  (ρεύμα  κ.ά).  Γενικά  ο  χειρισμός  ανοίγματος  και
κλεισίματος της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι εύκολος χωρίς να απαιτείται άσκηση μεγάλης μυϊκής
δύναμης  και  σε  κάθε  περίπτωση  να  μπορεί  να  πραγματοποιείται  από  ένα  άτομο  σε  συνήθη  φυσική
κατάσταση.
Επίσης, η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειδώματος που θα την συγκρατεί με
ασφάλεια σε οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωμα θα επιτυγχάνεται με κλειδί με το οποίο θα εφοδιάζεται το
πλήρωμα της αποκομιδής. Για την αποτροπή πρόσβασης τρίτων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, το κλειδί
θα πρέπει να είναι ειδικού τύπου μη ευρέως διαδεδομένο αλλά κοινό για όλους τους υπόγειους κάδους
(master key).
Η αντοχή σε φορτίο της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι 500 kg/m² τουλάχιστον. Ειδικότερα η πλατφόρμα
πεζοδρόμου  θα  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  απαιτήσεις  του  προτύπου  EN-13071-2  και  θα
προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ως ορίζεται στην παρ. 1.3.15 της παρούσας.
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1.2.2.2 Διάταξη εισαγωγής απορριμμάτων
Πάνω στην ως άνω περιγραφόμενη πλατφόρμα πεζοδρόμου θα προσαρμόζεται το υπέργειο τμήμα που
αποτελείται από “χοάνη/πύργο” εισαγωγής των απορριμμάτων.
Επειδή η “χοάνη/πύργος” αποτελεί το εμφανές σημείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να παρουσιάζει
προσεγμένο  και  ελκυστικό  σχεδιασμό.  Επιπλέον  για  την  διασφάλιση  της  διαχρονικής  ελκυστικής
εμφάνισης το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ή ανώτερο) ή
από μέταλλο με ισοδύναμες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες ελάχιστου πάχους 1,5 mm.
Η “χοάνη/πύργος” θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του κάδου
ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή ισοκατανομή των απορριμμάτων που ρίπτονται μέσα στον κάδο υπόγειας
αποθήκευσης. Θα είναι ορθογωνίου ή κυλινδρικού σχήματος και θα πρέπει να είναι σχετικά συμπαγών
διαστάσεων, μεγίστου ύψους 1,2 m ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα χρήσης και για τους ΑΜΕΑ.
Η ”χοάνη/πύργος” θα φέρει ένα στόμιο εισαγωγής ικανών διαστάσεων (70x70cm ή διαμέτρου 50-70cm,
±5%) ώστε να μπορεί να δέχεται σακούλες με απορρίμματα και μεγάλου μεγέθους.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών
της βροχής και την έκλυση οσμών.
Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει  ευχερή και  εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες.  Επιθυμητό το
σκέπαστρο να ανοίγει με μηχανισμό ποδοπεντάλ.

1.2.3.        Σύστημα επιτήρησης στάθμης πλήρωσης των υπόγειων κάδων
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπόγειων κάδων, ο ανάδοχος θα παραδώσει/ προσαρμόσει
επί αυτών σύστημα επιτήρησης της πληρότητας τους , αποτελούμενο από αισθητήρες, συνοδευόμενοι
από  εφαρμογή  λειτουργίας  συστήματος  μετάδοσης  μετρήσεων  και  λογισμικού  (software)  για  την
διαχείριση των δεδομένων, προσβάσιμο στο διαδίκτυο, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Με το σύστημα επιτήρησης της πληρότητας των υπόγειων κάδων, ο Δήμος προσδοκά να επιτύχει ένα
καλύτερο  προγραμματισμό  των  δρομολογίων  αποκομιδής  και  αποτροπή  άσκοπων  μετακινήσεων  των
απορριμματοφόρων με αποτέλεσμα υψηλότερη απόδοση στο έργο της αποκομιδής.
Οι αισθητήρες θα βρίσκονται σε κατάλληλο σημείο των υπόγειων κάδων και θα έχουν την ικανότητα να
καταγράφουν τον  βαθμό  πλήρωσης  αυτών.  Θα  λειτουργούν με  μπαταρίες  που  παρέχουν  λειτουργική
αυτονομία τουλάχιστον 3 ετών.  Θα είναι  στεγανοί  (IP67) και  σχεδιασμένοι  να αντέχουν σε εξαιρετικά
αντίξοες συνθήκες καθώς και στα χημικά.
Οι αισθητήρες θα έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν σε προγραμματιζόμενες συχνότητες (π.χ. 3 φορές
ανά 24ωρο) ασύρματα τα δεδομένα μετρήσεων μέσω δικτύου GSM σε ένα “server” διαχείρισης. Ο Δήμος
θα πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα μέσω διαδικτύου με εξειδικευμένους κωδικούς
πρόσβασης.
Τα ελάχιστα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισμικού διαχείρισης είναι :
- Λειτουργία 24 ώρες/7 ημέρες, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου.
- Δυνατότητα παραμετροποίησης των αισθητήρων μέσω του λογισμικού
- Απεικόνιση τελευταίων μετρήσεων, τοποθεσίας με χρήση λεκτικού και GIS
- Απεικόνιση ιστορικών στοιχείων για κάθε θέση υπόγειου κάδου
- Απεικόνιση  “συναγερμών”  για  κάθε  θέση  υπόγειου  κάδου  (π.χ.  ανοικτή  πλατφόρμα  κυκλοφορίας,

χαμηλή μπαταρία, χαμηλό σήμα, λάθος μέτρησης)
- Παραγωγή βέλτιστης διαδρομής αποκομιδής σύμφωνα με το επίπεδο πλήρωσης των υπόγειων κάδων

ανά ζώνη
- Παραγωγή αναφοράς με τα ιστορικά στοιχεία για κάθε θέση υπόγειου κάδου
- Δυνατότητα ορισμού τύπων υπόγειων κάδων (π.χ. σύμμεικτα απορρίμματα, ανακυκλώσιμα, κλπ)
Με την θέση σε λειτουργία του συστήματος επιτήρησης στάθμης πλήρωσης ο ανάδοχος θα προβεί στην
εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου για την χρήση του.
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Προκειμένου να είναι εύχρηστο και κατανοητό για το προσωπικό που θα έχει την μέριμνα του χειρισμού
του, το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε “περιβάλλον” της ελληνικής γλώσσας.

1.2.4. Λοιπές Τεχνικές Απαιτήσεις
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των υπόγειων συστημάτων για παράδοση σε
αποθηκευτικό χώρο του Δήμου και κατόπιν η μεταφορά τους στα σημεία εγκατάστασης που θα οριστούν
από την Υπηρεσία καθώς και η εκτέλεση των εργασιών συναρμολόγησης / εγκατάστασης τους.
Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης οι υπηρεσίες του Δήμου αναλαμβάνουν να εξασφαλίσουν
για κάθε σημείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια τομής οδοστρώματος, άδεια
οικείας αρχαιολογικής υπηρεσίας,  κλπ.) καθώς και την μη ύπαρξη υπόγειων υποδομών δικτύων Ο.Κ.Ω.
(ήτοι σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης, και καλωδιώσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, δημοτικού φωτισμού, οπτικών
ινών, κλπ).
Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν με φροντίδα,
δαπάνη και ευθύνη του Δήμου, πριν την διαμόρφωση των απαιτούμενων τάφρων.
Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για τη διαμόρφωση των σκαμμάτων για την εγκατάσταση εκάστου υπόγειου
συστήματος - ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώματος και εκσκαφή του εδάφους σε διαστάσεις που
θα υποδείξει ο ανάδοχος - θα γίνουν με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου.
Με  ευθύνη  και  δαπάνη  του  αναδόχου  θα  εκτελεσθούν  και  οι  παρακάτω  εργασίες  σε  κάθε  σημείο
εγκατάστασης :
- διάστρωση σκυροδέματος στον πυθμένα κάθε σκάμματος (μπετόν καθαριότητας) για αποφυγή τυχόν

καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την επιφάνεια του περιβάλλοντα
χώρου

- τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου εντός του σκάμματος
- επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό
- κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιμετρικά των υπόγειων κάδων και αποκατάσταση

της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση.
- όλες οι απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων και

μηχανισμών ώστε οι υπόγειοι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση λειτουργίας, έτοιμοι για χρήση.

1.3 - Στοιχεία   T  εχνικής Προσφοράς
Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν
τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις
παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία:

1.3.1 Επίδειξη δείγματος
Προσκόμιση πλήρους δείγματος  στο  Δημοτικό  Αμαξοστάσιο (Δ.  Αποστολής του θα έχει  κατατεθεί  στη
προσφορά κάθε συμμετέχοντα).

1.3.2 Κατάλογο όμοιων κατασκευών :
Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  κατάλογο  πωλήσεων  όμοιων  εγκαταστάσεων  που  έχουν
υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και
τα  στοιχεία  του  αγοραστή,  και  να  προσκομίσουν  τουλάχιστον  (3)  βεβαιώσεις  αντίστοιχων  φορέων
(ΟΤΑ,ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών.

1.3.3         Τεχνικές πληροφορίες για την “χοάνη-πύργο” τροφοδοσίας :
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- Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης.
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά.
- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας.

1.3.4 Τεχνικές πληροφορίες για το προστατευτικό φρεάτιο :
- Υλικό κατασκευής : τύπος σκυροδέματος και οπλισμού
- Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά
- Αναλυτική στοιχειοθέτηση και αναλυτικοί στατικοί υπολογισμοί (μελέτη), σύμφωνα με τους ισχύοντες 
ευρωκώδικες, για τεκμηρίωση της αντοχής της κατασκευής στις πιέσεις του εδάφους και τις στεγανότητας.
-  Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO 9001  (εν  ισχύ)  του  κατασκευαστή  του  προστατευτικού
φρεατίου εκ σκυροδέματος.

1.3.5 Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων :
- Υλικό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του
- Πάχη τοιχωμάτων
- Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και βάρος του κάδου

1.3.6         Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασμα του κάδου αποθήκευσης:
- Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων προσαρμογής στον ανυψωτικό μηχανισμό του απορριμματοφόρου

για την εκκένωση του κάδου δια της ανατροπής
- Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό)
- Τεκμηρίωση για την συμβατότητα λειτουργίας των προσφερομένων υπόγειων κάδων με τα υφιστάμενα
απορριμματοφόρα του Δήμου (οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου
και να λάβουν πληροφορίες για το στόλο των οχημάτων του Δήμου). Θα υποβληθούν στοιχεία βαρών,
σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες όμοιων εγκαταστάσεων.

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

1.3.8         Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα ασφαλείας :
- Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας.
- Διάταξη  λειτουργίας  της  πλατφόρμας  (προκειμένου  να  αποφευχθούν  λειτουργικά  προβλήματα,  θα

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

όλα τα σημεία της πλατφόρμας.

1.3  .9 Τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα επιτήρησης της στάθμης πλήρωσης :
- Τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρων
- Τρόπος μετάδοσης πληροφοριών
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- Δυνατότητες αξιοποίησης πληροφοριών / σύστημα διαχείρισης

1.3.10 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων:
- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης
- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ.

1.3.11 Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης :
Υποβολή δήλωσης για τον χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας ο οποίος δεν θα είναι
μεγαλύτερος των ενενήντα ημερών.

1.3.12 Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας :
Υποβολή  δήλωσης  για  την  προσφερόμενη  εγγύηση  καλής  λειτουργίας.  Ως  ελάχιστος  χρόνος  για  την
εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  διατυπώσουν  με  σαφήνεια  τους  όρους  εφαρμογής  της  παρεχόμενης
εγγύησης.

1.3.13 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος :
Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την παροχή των ανταλλακτικών και τον
τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.

1.3.14 Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού :
Υποβολή δήλωσης για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τον ορθό χειρισμό
των υπόγειων συστημάτων, τους ελέγχους και τις τακτικές εργασίες συντήρησης που απαιτούνται.

1.3.15 Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής :
Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής
των υπόγειων κάδων και για τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς
έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
Θα  προσκομιστούν  πιστοποιητικά  ποιότητας  και  συμμόρφωσης  με  τα  ισχύοντα  πρότυπα  από
αναγνωρισμένο / διαπιστευμένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόμενο τύπο.
Ειδικότερα  δε,  θα  πρέπει  να  πληρούν κατ’  ελάχιστον  τις  απαιτήσεις  του  προτύπου EN-13071-1  όσον
αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.1 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.3.1 του ανωτέρω προτύπου)
- Δοκιμή  μηχανικής  αντοχής  κάδου αποθήκευσης  στις  διατάξεις  ανύψωσης  (παρ.  6.3.3  του  ανωτέρω

προτύπου)
- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.5 του ανωτέρω προτύπου)

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 όσον αφορά την
ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
- Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου)
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- Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)
- Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών (παρ. 6.2.4 του ανωτέρω προτύπου)

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ  1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ.      (Ομάδα Β)
                   Σύστημα βύθισης-ανύψωσης  τεσσάρων πλαστικών κάδων 1.100 λίτρων έκαστος υπόγειας  
                   αποθήκευσης απορριμμάτων   (προμήθεια & εγκατάσταση) (Ομάδα Β1).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης
απορριμμάτων με μηχανισμό βύθισης και ανύψωσης κάδων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας
του Φορέα. 

Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται  ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων
έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία που απαιτούν
αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. 

Οι υπόγειοι κάδοι θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν περαιτέρω σε σημεία που θα υποδειχθούν από
τον Φορέα.

Στις  προβλεπόμενες θέσεις  λειτουργίας των υπόγειων κάδων οι  απαιτούμενες εργασίες  εγκατάστασης
τους θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του Αναδόχου.

Στο συγκεκριμένο σύστημα επί ποινή αποκλεισμού θα είναι τοποθετημένοι τέσσερις (4) κάδοι των 1.100
λίτρων,  δηλαδή  συνολικής  χωρητικότητας  4.400  λίτρων.  Οι  διαστάσεις  των  κάδων  θα  πληρούν  την
Ευρωπαϊκή  Νόρμα  ΕΝ-840-2/5/6  και  θα  είναι  συμβατοί  με  τους  τυποποιημένους  ανυψωτικούς
μηχανισμούς  που  διαθέτουν  τα  απορριμματοφόρα  του  Δήμου,  δηλαδή  συμβατικού  τύπου
απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης με μηχανισμό τύπου πρέσας και κατάλληλο για συνεργασία με
τους υφιστάμενους κάδους απορριμμάτων.

Τα  σύστημα  βύθισης  και  ανύψωσης  των  υπογείων  κάδων  θα  πρέπει  να  είναι  στιβαρής,  ανθεκτικής
κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήματα.

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

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

Το  σύστημα  βύθισης  και  ανύψωσης  υπόγειων κάδων  θα  πρέπει  να  είναι  κατά  το  δυνατόν  απλό  στο
σχεδιασμό και στην λειτουργία του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισμό και εύκολες συνθήκες συντήρησης
και εύκολες συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό όπου απαιτείται. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
η ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό προμήθεια υπόγειων συστημάτων στα προβλεπόμενα
σημεία λειτουργίας καθώς και η παροχή της δέουσας τεχνογνωσίας από μέρους του αναδόχου για την
ορθή εγκατάστασής του από το Δήμο εάν χρειασθεί στο μέλλον.

Θα πρέπει υποχρεωτικά να παρέχει κατάλληλο σύστημα που θα εξασφαλίζει στεγανότητα κατά των υγρών
και της λάσπης ενώ παράλληλα να μην επιτρέπει την έκλυση των δυσάρεστων οσμών και να αποτρέπει την
είσοδο εντόμων και τρωκτικών.     

Το  υπόγειο  σύστημα  κάδων  απορριμμάτων  θα  αποτελείται  από  κατάλληλη  μεταλλική  κατασκευή  με
ηλεκτρική λειτουργία του υπόγειου συστήματος, μέσω κατάλληλης σύζευξης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης
της ΔΕΗ.
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Το  υπέργειο  τμήμα  του  συστήματος,  με  τις  θυρίδες  εισαγωγής  των  απορριμμάτων,  θα  είναι  κομψά
σχεδιασμένο ομορφαίνοντας τον περιβάλλοντα χώρο. 

Τα  απορρίμματα  θα  εισέρχονται  από  τις   θυρίδες  εισαγωγής  και  θα  καταλήγουν  απευθείας  στους
υπογειοποιημένους κάδους. Στη φάση της αποκομιδής των απορριμμάτων, ο αρμόδιος υπάλληλος, θα
δίδει κίνηση, μέσω κατάλληλου χειρισμού με το οποίο θα ανυψώνει το υπόγειο σύστημα αποκαλύπτοντας
τους κάδους προς αποκομιδή. Η κάτω επιφάνεια του συστήματος υπογείων κάδων, μόλις ανυψωθεί το
σύστημα, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι στο ίδιο επίπεδο με το ύψος του εδάφους, ώστε οι κάδοι να
εκκενώνονται και να επανατοποθετούνται απρόσκοπτα στη θέση τους και στη συνέχεια να κατεβαίνει το
σύστημα στην αρχική του θέση.

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το  υπόγειο  τμήμα  θα  αποτελείται  από  μια  τάφρο  εσωτερικού  βάθους  1,70m  περίπου,  ορθογώνιας
διατομής εσωτερικών διαστάσεων 3,00 Χ 2,30m περίπου, για το σύστημα των τεσσάρων υπόγειων κάδων
Επειδή το κύριο σύστημα βύθισης και ανύψωσης των κάδων βρίσκεται σε πλαίσιο εντός του εδάφους και
προκειμένου  να  μην  δημιουργηθούν  προβλήματα  από  τις  ωθήσεις  των  παράπλευρων  γαιών  και  των
υπερκείμενων  φορτίων,  το  εξωτερικό  πλαίσιο  στήριξης  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  οπλισμένο
σκυρόδεμα πάχους  τουλάχιστον 15 εκ.. Ο πυθμένας θα είναι και αυτός κατασκευασμένος από οπλισμένο
σκυρόδεμα ιδίου πάχους 15 cm. Στη βάση του πλαισίου θα πραγματοποιηθεί εξυγίανση του εδάφους και
θα γίνει  επίχωση και  συμπύκνωση με χαλικώδες υλικό (κροκάλα) πάχους τουλάχιστον 50 εκ.  Το υλικό
κατασκευής θα είναι  από οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C20/25,  ίδιου τύπου και  για τον πυθμένα,  με
δοσολογία 150 kg/m3 και με οπλισμό μονή ατσάλινη σχάρα Φ12/20. 
Το πλαίσιο θα είναι στεγανοποιημένο και οι διαστάσεις του θα είναι κατάλληλες ώστε να χωράει χωρίς
πρόβλημα το όλο σύστημα βύθισης και ανύψωσης των κάδων. Στο κατώτερο σημείο της εγκατάστασης θα
υπάρχει φρεάτιο συλλογής όμβριων υδάτων διαστάσεων τουλάχιστον (ΜΧΠΧΥ) 50Χ50Χ50 ΕΚ. Μέσα στο
φρεάτιο των όμβριων υδάτων θα υπάρχει αντλία ακαθάρτων με φλοτέρ για την αυτόματη αποστράγγιση
σε περίπτωση που γεμίσει το φρεάτιο. Η κατασκευή του πλαισίου μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί το
σύστημα βύθισης και ανύψωσης των κάδων καθώς και  η τοποθέτηση όλων των απαραίτητων για την
εύρυθμη λειτουργία του συστήματος βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

3.1 Υπόγειο τμήμα. 
Το τμήμα αυτό θα  εδράζεται και πακτώνεται στον πυθμένα του φρεατίου. Η βάση αυτή θα είναι σχήματος
διπλού ‘Τ’ και θα αποτελείται από κατάλληλους κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής. Στα 4 άκρα της, θα
υπάρχουν κατάλληλοι κοχλίες και ρεγουλατόροι για το αλφάδιασμα και την πάκτωση του όλου συστήματος
στον πυθμένα του φρεατίου.  Πάνω σε αυτή τη βάση θα είναι προσαρμοσμένη η σταθερή κολώνα του
υπογείου  συστήματος,  όπου  μέσα  της  είναι  προσαρμοσμένος  ο  υδραυλικός  κύλινδρος  ανύψωσης.  Η
κολώνα αυτή θα βρίσκεται  μέσα σε  μια άλλη κολώνα η οποία και  θα πρέπει  να  ολισθαίνει  πάνω σε
ορειχάλκινους οδηγούς για την απόλυτη ευστάθεια κατά την άνοδο και κάθοδο. Στο κατώτερο τμήμα θα
είναι προσαρμοσμένη η πλατφόρμα του υπογείου συστήματος. Το πλαίσιο τους θα είναι κατασκευασμένο
από κατάλληλους κοιλοδοκούς ποιότητας S235JR σύμφωνα με EN 10025, ενώ το πάτωμα τους θα είναι
κατασκευασμένο  από  χαλυβδοέλασμα  πάχους  τουλάχιστον  3mm με  αντιολισθητική  επιφάνεια
(‘κριθαράκι΄).  Η  πλατφόρμα  θα  είναι  κατασκευασμένη  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  εξασφαλίζει  μεγάλη
αντοχή στα αναπτυσσόμενα φορτία (>500Kg/m2). 

3.2 Υπέργειο τμήμα
Το υπόγειο τμήμα θα καλύπτεται από μια υπέργεια πλατφόρμα, η οποία θα βρίσκεται στη στάθμη του πεζοδρομίου.
Θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα ποιότητας S235JR με αντιολισθητική επιφάνεια. Η πλατφόρμα αυτή, θα πρέπει
να εφάπτεται στο πεζοδρόμιο και ουσιαστικά να μη δημιουργεί καμία υψομετρική διαφορά με αυτό και με τέτοιο
τρόπο, ώστε να υπάρχει επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών αλλά και της εισροής
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νερών εντός του φρεατίου και των κάδων.  Πάνω στην πλατφόρμα αυτή, θα προσαρμόζονται δύο θάλαμοι με τις
θυρίδες εισαγωγής απορριμμάτων, οι  οποίοι  θα είναι τραπεζοειδούς μορφής,  σύμφωνα με τις  υποδείξεις  της
υπηρεσίας, ύψους περίπου 0,80m και κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSΙ 304 ή χάλυβα ποιότητας
S235JR, πάχους τουλάχιστον 1,50mm. Η προσαρμογή τους στην πλατφόρμα θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανή και
τοποθετημένοι έτσι, ώστε οι θυρίδες να οδηγούν σχεδόν στο κέντρο του κάθε κάδου τα απορρίμματα, για καλύτερη
κατανομή τους. Ο θάλαμοι, θα φέρουν δύο στόμια ορθογωνικής διατομής ο καθένας, κατάλληλων διαστάσεων
κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται μεγάλες σακούλες με οικιακά απορρίμματα. Οι
θυρίδες θα ανοίγουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρικά με το πάτημα ενός ηλεκτρικού ποδοπετάλ  και θα
κλείνουν αυτόματα μόλις σταματήσει η πίεση του ποδοπετάλ. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα, έτσι ώστε να έχει την καλύτερη αντοχή σε διάβρωση, άψογη  εφαρμογή με το σώμα
του θαλάμου, ώστε να εξασφαλίζει επαρκή στεγανότητα. Επί ποινή αποκλεισμού τα καπάκια των θυρίδων
θα πρέπει να κλειδώνουν όταν οι κάδοι γεμίσουν.

4. ΒΑΦΗ 

Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  της  κατασκευής  (ανοξείδωτα  ή  μη),  για  την  εξασφάλιση  της  μέγιστης
αντισκωριακής προστασίας του συστήματος να  έχουν περαστεί με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών και
να είναι βαμμένα σε φούρνο βαφής με σφυρήλατο χρώμα λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων που παρέχει
όπως εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα, αντοχή σε χτυπήματα και καλαίσθητη εμφάνιση.

5. ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα θα διαθέτει:

 5.1  Ελαιοδυναμικό  σύστημα το  οποίο  θα  αποτελείται  από  γκρουπ  μονοφασικού  ηλεκτροκινητήρα  με
ονομαστική κατάλληλη ισχύ ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής ( θα εξασφαλίζει
ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου το ανώτερο 30%), ενώ θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας
σε  απόλυτη  συμφωνία  με  τις  ισχύουσες  εθνικές  και  ευρωπαϊκές  προδιαγραφές,  δοχείο  αλουμινίου
κατάλληλης  χωρητικότητας  με  αναπνευστικό  ελαιοδείκτη,  ηλεκτρομαγνητική  βαλβίδα   διεύθυνσης  ροής,
ανακουφιστική βαλβίδα υπερφόρτωσης και  αντλία παροχής λαδιού κατάλληλης πίεσης για την λειτουργία
του  συστήματος.  Το  σύστημα  θα  τροφοδοτεί  τον  υδραυλικό  κύλινδρο  διπλής  ενεργείας,  και  θα  παρέχει
υδραυλικό  φρένο ασφαλείας ανόδου –  καθόδου.   Η πίεση λειτουργίας,  υπολογισμένη για την ανύψωση
τεσσάρων κάδων θα είναι τουλάχιστον 110 bar. Επίσης, στο γκρουπ αυτό θα είναι εγκατεστημένο  σύστημα
χειροκίνητης  υδραυλικής  αντλίας για  την  λειτουργία  του  συστήματος  σε  περίπτωση  έκτακτης  ανάγκης
(διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ή βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος) 

5.2 Ηλεκτρικό σύστημα. Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα είναι σχεδιασμένο με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς
ασφαλείας και επιτρέπει μέσω κατάλληλων διατάξεων και ασφαλειών, την άψογη και ασφαλή λειτουρ-
γία του συστήματος. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι κλειστός σε ειδική θήκη (προστασία IP 65, Νόρμα
EN 60204/1), χαμηλής τάσης 24V, με ειδικό κλειδί ανοίγματος. Κάθε πίνακας θα είναι καλωδιωμένος και
μονταρισμένος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Κάθε διακόπτης φέρει ετικέτα για την χρήση του.
Όλες οι συνδέσεις καλωδίων θα περιλαμβάνουν ακροδέκτες στις κατάλληλες διατομές. Όλα τα υλικά και
συσκευές που χρησιμοποιούνται για το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι κατάλληλα για το περιβάλλον στο
οποίο εγκαθίστανται και ανταποκρίνονται στις διατάξεις CE. Όλο το ηλεκτρικό σύστημα είναι θα συνδε-
δεμένο με γείωση και θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230V και θα μετατρέπεται σε
24 ή 12V DC για τις λειτουργίες των κινήσεων. 

5.3 Θυρίδες εισαγωγής απορριμμάτων. Στο υπέργειο τμήμα θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί καλαίσθητοι θάλα-
μοι,  αποτελούμενοι από 2 θυρίδες εισαγωγής απορριμμάτων ο καθένας, η λειτουργία των οποίων γίνεται
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ηλεκτρικά μέσω κατάλληλου ποδοπετάλ και μέσω ηλεκτρικών εμβόλων πραγματοποιείται η λειτουργία
ανοίγματος και κλεισίματος θυρίδων καθώς και κλείδωμα τους μόλις γεμίσουν οι κάδοι με ταυτόχρονη έν-
δειξη πληρότητας του κάδου.

5.4 Τηλεχειριστήριο. Η άνοδος και η κάθοδος των υπογειοποιημένων κάδων θα γίνεται μέσω τηλεχειριστηρί-
ου το οποίο θα έχει στη διάθεση του ο υπάλληλος καθαριότητας, όπου για λόγους πρόσθετης ασφάλειας
αυτό θα λειτουργεί όσο πιέζεται το κατάλληλο μπουτόν.  

6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
Το  σύστημα  βύθισης  και  ανύψωσης  θα  φέρει  σήμανση  και  πιστοποιητικό  CE,  και  θα  είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις κάτωθι κατευθυντήριες οδηγίες: 
 

 1989/392/ΕΟΚ
 1991/368/ΕΟΚ 
 1993/44/ΕΟΚ 
 2006/42/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 57/2010
 2006/96/ΕΚ 
 2006/108/ΕΚ  

7. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Οι  κάδοι  που  χρησιμοποιούνται  στο  υπόγειο  σύστημα  βύθισης  και  ανύψωσης  κάδων
απορριμμάτων θα είναι πλαστικοί, χωρητικότητας 1100 λίτρων ο καθένας και ακολουθούν τα ευρωπαϊκά
STANDARDS ΕΝ 840,  και  θα είναι  ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα,
καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

Ο κάθε κάδος έχει σχήμα κωνικό με μεγάλη στεφανοειδή ακτίνα και στρογγυλεμένες γωνίες, ώστε
να διευκολύνεται η εκκένωση και η πλύση του.

Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το
κυρίως  σώμα  του  κάδου,  αλλά  και  τα  πλευρικά  τοιχώματα  θα  είναι  ειδικά  ενισχυμένα  ώστε  να
αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων, κατά την χρήση του. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν ισχυρές
κάθετες  βαθιές νευρώσεις, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του.

Επίσης,  στα  πλευρικά  τοιχώματα,  εκτός  από  τις  βαθιές  νευρώσεις,  θα  υπάρχουν  ειδικές
ενισχυμένες βάσεις και ενίσχυση των πλευρικών τοιχωμάτων για ασφαλή στήριξη των βάσεων ανύψωσης
του κάδου.

Στα χείλη του κάδου θα υπάρχει ειδική ενίσχυση με σχετική στρογγύλευση, η οποία συγχρόνως
προστατεύει τα χέρια του χρήστη από τυχόν μικροτραυματισμούς.

Πάνω  στις  πλευρικές  επιφάνειες  του  κάδου  και  περίπου  στο  κέντρο  τους  είναι  ακλόνητα
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 χιλιοστών, που
χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου
(βραχίονες) αλλά και για την οδήγηση και την ασφάλιση τους σε συγκεκριμένη θέση μέσα στο υπόγειο
σύστημα κάδων. Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου είναι δυνατή η ανύψωση του και με
ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

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

Ο κάδος έχει τέσσερις αθόρυβους τροχούς βαρέως βιομηχανικού τύπου  με πέλμα από συμπαγές
ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας, διαμέτρου  200mm, αντοχής φορτίου 200 κιλών ο κάθε ένας
και  ικανότητας  περιστροφής του  περί  κατακόρυφο άξονα κατά 360ο,  έτσι  ώστε να είναι  ευέλικτος  σε
περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους και είναι εξοπλισμένοι με σύστημα
πέδησης
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Ο κάθε τροχός θα 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.

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του θα υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την
εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή θα καλύπτεται με ειδικό καπάκι και έχει
απόλυτη στεγανότητα.

Το βάρος του κάδου θα είναι περίπου 50Kg και το πάχος του σώματος περίπου 6mm. 

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)
Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν
τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού.

8.1.  Συμπληρωμένο  έντυπο  τεχνικών  προδιαγραφών  με  αναλυτική  παρουσίαση  του  προτεινόμενου
συστήματος  με  αναφορά στο  εργοστάσιο  κατασκευής,  το  μοντέλο,  τις  διαστάσεις  και  τις  τεχνικές  και
μηχανολογικές διατάξεις που το αποτελούν ώστε να καλύπτει τα ζητούμενα της παρούσας μελέτης.

8.2  Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για το χρόνο που
δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο, καθώς επίσης και την δωρεάν
κάλυψη  της συντήρησης για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος για όλο το διάστημα
ισχύος της παρεχόμενης εγγύησης, ήτοι τρία (3) χρόνια και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις
ανάγκες συντήρησης μετά την περίοδο της εγγύησης. 

8.3.  Ο  συμμετέχων επί  ποινή  αποκλεισμού  θα  διαθέτει  πιστοποίηση για  την  πώληση  και  την  τεχνική
υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001
(Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) ή ισοδύναμα των παραπάνω και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 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 του συστήματος βύθισης και ανύψωσης των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος
ο  χρόνος  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  των  προσφερόμενων  ειδών  καθώς  επίσης  και  τις  παραπάνω
πιστοποιήσεις για τον κατασκευαστή.

8.4.  Πιστοποιητικά  ποιότητας  και  ελέγχου  ΕΝ-840-2/5/6  -  από  πιστοποιημένα   κέντρα  -  για  τους
προσφερόμενους  κάδους  του  συστήματος  βύθισης  και  ανύψωσης,  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.

8.5.  Υπεύθυνη  δήλωση  για  την  προσφερόμενη  εγγύηση  καλής  λειτουργίας,  που  δεν  μπορεί  να  είναι
μικρότερη από τρία έτη, τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημέρες, την
επάρκεια σε ανταλλακτικά και την αντιμετώπιση των επισκευών του συστήματος για τουλάχιστον δέκα
πέντε (15) χρόνια και την ανταπόκριση στην προμήθεια ανταλλακτικών σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών.

8.6.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντα  ότι  με  την  παράδοση  θα  παραδοθούν  αναλυτικές  οδηγίες
χρήσεως και συντηρήσεως στα Ελληνικά.

8.7.  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης  CE για το σύστημα βύθισης και  ανύψωσης κάδων σύμφωνα με την
οδηγία
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2006/42/ΕΚ  όπως  ενσωματώθηκε  στην  Ελληνική  νομοθεσία  με  το  ΠΔ  57/2010  που  αφορούν  τα
συστήματα (ολοκληρωμένο μηχανισμό), από αναγνωρισμένο φορέα.
 
8.8. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου που θα αναφέρει ότι θα τοποθετήσει έτοιμα και σε θέση λειτουργίας
τα συστήματα βύθισης και ανύψωσης των κάδων χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις για τον Δήμο.

8.9. Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να επιδείξουν δείγμα εντελώς όμοιο με το
προσφερόμενο σύστημα βύθισης  και  ανύψωσης   σε  λειτουργία   μετά από αίτημα του  Δήμου και  να
μεταφέρουν με δικά τους έξοδα τα μέλη της Επιτροπής στο σημείο εγκατάστασης του συστήματος με την
δέσμευση ότι όλα τα έξοδα επίδειξης, μετακινήσεων, πλήρους διατροφής και διαμονής των εν λόγω μελών
θα τα επιβαρυνθεί ο προσφέρων, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή μη της προμήθειας σ΄ αυτόν.  

8.10. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων όμοιων ειδών που έχουν υλοποιήσει
οι  ίδιοι  κατά την τελευταία 3ετία με αναφορά στον παραλήπτη και  να προσκομίσουν τουλάχιστον (3)
βεβαιώσεις αντίστοιχων φορέων (ΟΤΑ,ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών.

8.11. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους των τευχών δημοπράτησης.

8.12. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής του συστήματος υπεύθυνη δήλωση του
κατασκευαστή ότι:
α.  Δέχεται  να  προμηθεύσει  τον  προσφέροντα  το  υπόγειο  σύστημα  βύθισης  και  ανύψωσης  κάδων
αποθήκευσης και 
β.  ότι  αναλαμβάνει  να καλύπτει  τις  ανάγκες σε ανταλλακτικά και  τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα
δεκαπέντε (15) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 3  ο        ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ    (Ομάδα Γ)
                   Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων,  χωρητικότητας  
                   1.100  λιτ, με  ποδομοχλό και φρένο.     (Ομάδα Γ1)
                   Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων,  χωρητικότητας,  
                   1.100 λιτ με  ποδομοχλό και φρένο και ενσωματωμένα καπάκια στο σκέπαστρο του 
                   κάδου.     (Ομάδα Γ2)

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) 
1.1  Το  κυρίως  σώμα  των κάδων θα  πρέπει  να  έχει  σχήμα κόλουρης  πυραμίδας,  με  προς  τα  άνω
συνεχώς  αυξανόμενη διατομή,  που να διασφαλίζει  τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι  τυχόν
ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωση από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά τη στρέψη
τους από τον μηχανισμό ανύψωσης. 
1.2  Το  χείλος  των  κάδων  περιμετρικά  στο  επάνω  μέρος,  θα  πρέπει  να  τερματίζει  το  κατάλληλα
διαμορφωμένο  κατά  τη  χύτευση,  περιφερειακό  πλαίσιο,  με  πρόβλεψη  ειδικού  νεροχύτη,  για  την
αποφυγή εισόδων νερών της βροχής εντός των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. 
1.3 Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν, στα πλευρικά
τοιχώματα ισχυρές βάσεις, ως προς την σύνδεσή τους με το σώμα του κάδου. Οι βάσεις αυτές θα
φέρουν  κυλινδροειδείς  σωλήνες  (πείρους)  ανάρτησης  μήκους  τουλάχιστον  50  mm  και  διαμέτρου
τουλάχιστον 40 mm, καθώς και ειδική υποδοχή κατά την χύτευση, σχήματος κτένας, στο μήκος της
εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 
1.4 Θα φέρει τέσσερις (4) πλαϊνές χειρολαβές (από δύο σε κάθε πλευρά και στο άνω σημείο) για να
μπορεί να μεταφέρεται εύκολα ο κάδος.
1.5 Θα είναι κατασκευασμένοι με ειδικές ενισχύσεις στα τέσσερα σημεία έδρασης των τροχών (θα
εκτιμηθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη ενίσχυση). 
1.6 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) 

2.1 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. 
2.2  Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο, από πρωτογενής πολυαιθυλένιο, να είναι ελαφρύ και να
περιορίζει τις επιπτώσεις από αναφλέξεις. 
2.3   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. 
2.4 Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα με κατάλληλα με ισχυρή και στιβαρή κατασκευή. 
2.5 Η σύνδεση με το κυρίως σώμα των κάδων, θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή  προστασία  του  από  μηχανικές  καταπονήσεις,  έστω  και  αν  αυτό
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παραμένει τελείως ανοικτό. 
2.6 Επίσης οι κάδοι θα φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής ποδομοχλό, για το άνοιγμα του
καπακιού με το πόδι, χωρίς την παρεμβολή των χεριών. Οι κεντρικές λάμες με τις οποίες  σηκώνεται το
καπάκι θα έχουν πάχος ίσο ή μεγαλύτερο των 6 μμ
2.7 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.               
2.8  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 

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

 
                4. Διαστάσεις – Χωρητικότητα - Βάρη 

4.1  Οι  διαστάσεις  οι  συσχετιζόμενες  με  την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει  να  ακολουθούν τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 
4.2 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. 
4.3 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
τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα.

               6. Πρόσθετα χαρακτηριστικά
6.1 Οι κάδοι θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ έτσι ώστε να είναι
ορατοί την νύχτα για την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 
6.2  Τα  στοιχεία  του  Δήμου  και  η  χρονολογία  προμήθειας  θα  αναγράφονται  με  ανεξίτηλη
θερμοεκτύπωση, με ευδιάκριτα γράμματα, που θα τοποθετείται στην εμπρόσθια πλευρά του κάδου. 
6.3  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

      6.4 Οι κάδοι θα δοθούν σε πράσινο χρώμα, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση. 
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      Συστοιχία δύο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με αυτόματο άνοιγμα    
      καπακιού( ΟΜΑΔΑ Γ3)    

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.

 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.
Το βάρος του κάδου  θα είναι  50-55 κιλά περίπου και το πάχος του σώματος περίπου 5 χιλιοστά. 

1. Το κυρίως σώμα (κορμός) 
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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.

2. Τροχοί 

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 .

3. 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.

4.  Καπάκι κάδου
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.

        
          5. Πρόσθετα χαρακτηριστικά

5.1 Οι κάδοι θα φέρουν ανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ έτσι ώστε να είναι ορατοί
την νύχτα για την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 
5.2 Τα στοιχεία του Δήμου και η χρονολογία προμήθειας θα αναγράφονται με ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση,
με ευδιάκριτα γράμματα, που θα τοποθετείται στην εμπρόσθια πλευρά του κάδου. 
5.3 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
5.4 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)
Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν
τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού.
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1. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για το χρόνο που
δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο, καθώς επίσης και την δωρεάν
κάλυψη   της  συντήρησης  για  την  εξασφάλιση  της  καλής  λειτουργίας  του  συστήματος  αυτόματου
ανοίγματος καπακιού για όλο το διάστημα ισχύος της παρεχόμενης εγγύησης, ήτοι τρία (3) χρόνια και τον
τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες συντήρησης μετά την περίοδο της εγγύησης. 

2. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής
λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον ένα χρόνο για τις ομάδες Γ1 και Γ2 και τρία χρόνια για την
ομάδα  Γ3  και  τον  χρόνο  παράδοσης,  που  δεν  θα  υπερβαίνει  τις  60  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-  2/5/6  -  από  πιστοποιημένα   κέντρα  -  για  τα  υπό
προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά
τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, 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 (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 καθώς επίσης και τα
παραπάνω πιστοποιητικά για τον κατασκευαστή.

5.  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 ομάδες  Γ1 και Γ2 και η απόδειξη θα κατατεθεί
στον  φάκελο  .της  τεχνικής  προσφοράς  του διαγωνιζόμενου,  ενώ για  την  ομάδα Γ3  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 σε λειτουργία.
 
6. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων όμοιων ειδών που έχουν υλοποιήσει οι
ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με αναφορά στον παραλήπτη, ποσότητες και να προσκομίσουν τουλάχιστον
(3) βεβαιώσεις αντίστοιχων φορέων (ΟΤΑ,ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών.

 
ΑΡΘΡΟ 4  ο        ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ (Ομάδα Δ)

                    Συστοιχία δίτροχων κάδων χωρητικότητας 240 λίτρων τεσσάρων ρευμάτων. (Ομάδα Δ1)

  Αφορά την προμήθεια συστήματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών τεσσάρων ρευμάτων που
θα αποτελείται από τετράδα πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων ο καθένας. Οι
κάδοι  θα  είναι  τοποθετημένοι  σε  σειρά  εντός  κατάλληλα  στερεωμένου  επι  του  εδάφους  μεταλλικού
πλαισίου ενώ ο κάθε κάδος θα χρησιμοποιείτε για την ξεχωριστή συλλογή χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού
και γυαλιού. Όλοι οι κάδοι θα φέρουν σχετική σήμανση και διαφοροποίηση στο χρώμα ενώ τα καπάκια θα
φέρουν κατάλληλη θυρίδα ανάλογα με το ανακυκλώσιμο υλικό που θα περισυλλέγουν (στρογγυλή για
γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και υπερυψωμένη για χαρτί)
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Το  μεταλλικό  πλαίσιο  θα  είναι  καλαίσθητο  στερεωμένο  κατάλληλα  επί  του  εδάφους
κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα για αντοχή στην διάβρωση. Επί του πλαισίου θα εδράζονται
τα  καπάκια  των κάδων σε  σταθερή  απόσταση  μεταξύ  τους  ενώ το  πλαίσιο  θα  διαθέτει  κατάλληλους
οδηγούς  για  την  σωστή  τοποθέτηση  των  κάδων  μετά  την  περισυλλογή  των  ανακυκλώσιμων  από  το
προσωπικό του Δήμου. Τα σώματα των κάδων θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν σύστημα κλειδώματος
επί των καπακιών ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση στα ανακυκλώσιμα σε άτομα που δεν ανήκουν στο
προσωπικό περισυλλογής τους.

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 ατσάλι. 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).
Το καπάκι πρέπει 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.
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
μεταφοράς  πρέπει  να  είναι  εργονομική  για  να  επιτρέπει  την  άνετη  και  εύκολη  μεταφορά.  Το  χείλος
προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και
να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας".
Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή
σκάλες. 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  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.

2.   ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.1 Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.
2.2 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.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)
Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν
τα υπό προμήθεια είδη και επί 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 ένας χρόνος και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει
τις 60 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-  2/5/6  -  από  πιστοποιημένα   κέντρα  -  για  τα  υπό
προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά
τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, 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 (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 καθώς επίσης και τα
παραπάνω πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

5.  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. Η απόδειξη θα κατατεθεί  στον φάκελο
της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

6. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων όμοιων ειδών που έχουν υλοποιήσει οι
ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με αναφορά στον παραλήπτη, ποσότητες και να προσκομίσουν τουλάχιστον
(3) βεβαιώσεις αντίστοιχων φορέων (ΟΤΑ,ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών.

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ  ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ (Ομάδα Ε)
                   Επιστύλιο καλάθι απορριμμάτων με σταχτοδοχείο (Ομάδα Ε1)

Αποτελείται από
 α) τον κάδο,
 β) την βάση με την οποία συνδέονται μεταξύ τους με τρεις  βίδες και
 γ) Σταχτοδοχείο ενσωματωμένο στην κολώνα. 

 Υλικό ανοξείδωτος χάλυβας τύπου 304.

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 1.1  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΔΟΥ  :  κυλινδρικής  διατομής  κατασκευασμένος  από  γυαλιστερό
ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 πάχους 0,8mm με διάμετρο περίπου 40cm και ύψος 50cm. Περιμετρικά
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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.

 1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΗΣ : αποτελούμενη από κολώνα τετραγωνικής διατομής 80 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.
1.3 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)
Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούν
τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού

1. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής
λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον ένας χρόνος και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει
τις 60 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 καθώς επίσης και τα
παραπάνω πιστοποιητικά του κατασκευαστή.

                                                                                                              
                                                                                                                                                        ΒΟΛΟΣ 2-10-2018
                                                                                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗKE
                H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                    Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    
                                                                 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                             ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΤΑΚΟΣ
 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ                   ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ                           ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΡΓΟ: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
διαφόρων ειδών”
Π/Υ: 879.780,00,00 με  τον ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων Διαφόρων Ειδών» προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Τα υπό προμήθεια είδη αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Περιγραφή Πλήθος (τεμ.)
Ομάδα Α  (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ  3.000 ΛΙΤΡΩΝ)
Α1 Σύστημα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ. 3m³ περίπου 

(προμήθεια & εγκατάσταση)
20

Ομάδα B (ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΣΗΣ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΔΩΝ  1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ)
Β1 Σύστημα βύθισης-ανύψωσης  τεσσάρων πλαστικών κάδων 1.100 λίτρων 

έκαστος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (προμήθεια & 
εγκατάσταση)

             10

Ομάδα Γ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ    )
Γ1 Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων,  

χωρητικότητας 1.100 λιτ, με  ποδομοχλό και φρένο. 
800

Γ2 Πλαστικός τροχήλατος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων,  
χωρητικότητας 1.100 λιτ, με  ποδομοχλό και φρένο και ενσωματωμένα 
καπάκια στο σκέπαστρο του κάδου.

200

Γ3 Συστοιχία δύο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με 
αυτόματο άνοιγμα καπακιού.

5

Ομάδα Δ (ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ )
Δ1 Συστοιχία δίτροχων κάδων χωρητικότητας 240 λίτρων τεσσάρων ρευμάτων. 20
Ομάδα Ε (ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ  ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ)
Ε1 Επιστύλιο καλάθι απορριμμάτων με σταχτοδοχείο 200
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ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες Διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1:
 του Ν.4412/2016 (Α’147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017 (Α’171) και του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 (Α’137)

 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και
τροποποιείται

 του  Ν.  3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις.

 του  Ν.4270/2014  (Α’143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του  Ν.4250/2014  (Α’74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

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

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

 του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’226)  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης  και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2

 του  Ν.4013/2011  (Α’204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

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

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β’185) του Υπουργού Εσωτερικών3

 του Ν.3548/2007 (Α’68)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

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

 του Ν.2690/1999 (Α’45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

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

1 Προσθήκες και  εν  γένει  προσαρμογές  άρθρων της  διακήρυξης  (πέραν  των όσων ήδη προβλέπονται  ρητά  στο κείμενο και  τις  υποσημειώσεις  της
διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της
ρήτρας ευελιξίας.

2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
3 Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  εφάπαξ  περίληψης  σε  δύο  οικονομικές  εφημερίδες,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  5  της  ως  άνω  απόφασης,

καταργείται  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  10  του  άρθρου  379.  Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  εφάπαξ  περίληψης  σε  τοπική  εφημερίδα,  που
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
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 της  με  αρ.  57654  (Β’1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

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

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

ΑΡΘΡΟ 3. Συμβατικά Στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Το συμφωνητικό της προμήθειας.
β) Η οικονομική & τεχνική προσφορά του αναδόχου.
γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές.
δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Η διακήρυξη

ΑΡΘΡΟ 4. Αξία και Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας προτείνεται να γίνει με Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με βάση τους όρους
που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη  προσφορά βάσει  αποκλειστικά  της τιμής  ανά  Ομάδα  Ειδών (χαμηλότερη
τιμή),σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης προμήθειας.
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €879.780,00 συμπ/νου του ΦΠΑ, , θα βαρύνει δε τους υπό
Κ.Α  20.7135.002, 20.7135.003 και 20.7135.004, πιστώσεις των οικονομικών ετών 2018 και 2019.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους .

Κωδικός αριθμός CPV 2008 προμηθευόμενου είδους:

44613400-4 (Κάδοι αποθήκευσης), συμπληρωματικός κωδικός: DA18-5
42416210-0 (Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων)
34928480-6 (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

ΑΡΘΡΟ 5. Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος
να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης ή όπως αλλιώς ορίζεται σε αυτή (άρθρο 105 παρ. 4 Ν.4412/16) για την υπογραφή της
σύμβασης και να καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσας, εγγύηση για την καλή της εκτέλεση.

ΑΡΘΡΟ 6. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη
συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών, θα καθοριστεί με την προσφορά των
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συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερος των δώδεκα (12)
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους από το Δήμο για τις ομάδες Α, Γ(Γ1+Γ2), Δ και Ε  και τριάντα
έξι (36) μηνών για τις ομάδες  Β και Γ(Γ3).

ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου
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) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά  υλικά  ή  δεν  επισκεύασε  ή  συντήρησε  αυτά  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.

ΑΡΘΡΟ 9. Πλημμελής Κατασκευή
Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των  υλικών,  με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
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
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και  εφόσον έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις. (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 10. Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις
Τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,  μη  συμπ/νου  Φ.Π.Α.,  για  την  παράδοση  του  υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
Αναθέτουσα  Αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/20164

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016)5 .
Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις  υπόκεινται  στο  εκάστοτε ισχύον  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου και  στην  επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου

4 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως
άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της
παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/2016

5 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β'  969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης  της  κράτησης  0,06% υπέρ της  Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών  Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.),  καθώς  και  των  λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147)”.
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εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Ο Φ.Π.Α. επί τοις (%) στον οποίον υπάγονται τα ζητούμενα είδη, βαρύνει το Δήμο.
Η  δαπάνη  δημοσίευσης,  αρχική  ή  και  επαναληπτική,  των  περιλήψεων  διακήρυξης  σε  εφημερίδες
βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/ 2009 και
την εγκύκλιο 11 αρ. πρωτ.27754/28.06.2010 του Υπ. Εσωτερικών). 

ΑΡΘΡΟ 11. Εξοφλητικός Λογαριασμός
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει,  εκτός από την έκδοση των νόμιμων
παραστατικών  εκ  μέρους  του  και  την  τήρηση  των  λοιπών  υποχρεώσεων  του  που  προβλέπονται  στη
διακήρυξη.
Μετά την παραλαβή των ειδών, ο ανάδοχος εκδίδει σχετικό τιμολόγιο πώλησης. Η πληρωμή της αξίας των
ειδών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και
εφόσον  η  επιτροπή  παραλαβής  δεν  διαπιστώσει  κανένα  πρόβλημα  ως  προς  την  ποιότητα  και
καταλληλότητα τους.
Μετά  την  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  ειδών,  την  έκδοση  του  τιμολογίου  του  προμηθευτή,  την
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία
του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή εντός τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.Ζ΄ (Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών-
Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’107).

ΑΡΘΡΟ 12. Παραλαβή
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο αμαξοστάσιο του Δήμου και κατόπιν θα εγκατασταθούν στα
προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, ενώ οι τιμές της προσφοράς
θα είναι τελικές. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
παρουσία του αναδόχου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, η Επιτροπή
Παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών, ή την αντικατάσταση τους.
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της Επιτροπής Παραλαβής εντός της από την ίδια
οριζόμενης  προθεσμίας,  ο  Δήμος  δικαιούται  να  προβεί  στην  τακτοποίηση  τούτων  σε  βάρος  και  για
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1
του Ν.4412/16).
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).
Αν  η  σύμβαση  προβλέπει  µόνο  µακροσκοπική  εξέταση,  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου.
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές (άρθρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16).
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή των υλικών, ισχύει το άρθρο 208 παρ.5 του Ν.4412/16.

Άρθρο 13. Χρόνος Παράδοσης
Τα υπό προμήθεια είδη Ομάδας Α θα παραδοθούν σε αποθηκευτικό χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο
όργανο  του  Δήμου και  κατόπιν  στα  σημεία  εγκατάστασης  εντός  χρονικού  διαστήματος  ενενήντα  (90)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα υπό προμήθεια είδη Ομάδας Β, θα παραδοθούν σε αποθηκευτικό χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο
όργανο του Δήμου και κατόπιν στα σημεία εγκατάστασης εντός χρονικού διαστήματος  εκατόν είκοσι (120)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
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Τα υπό προμήθεια είδη Ομάδας Γ θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου, εντός χρονικού διαστήματος
εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα υπό προμήθεια είδη Ομάδας Δ θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου, εντός χρονικού διαστήματος
εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Τα υπό προμήθεια είδη Ομάδας Ε θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου, εντός χρονικού διαστήματος
εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
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