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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Πρέβεζας

Ταχυδρομική διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου  & Μπαχούμη - 2

Πόλη Πρέβεζα

Ταχυδρομικός Κωδικός 48100

Τηλέφωνο 2682360683,689

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Promithies.dimou.prevezas@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Για την μελέτη: 
Πρασσά  Ιφιγένεια(Τμήμα  Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Διαχείρισης οχημάτων)
Τηλ.:2682360602
E-mail: perivallon@1485.syzefxis.gov.gr 
Για την διαγωνιστική διαδικασία
Σταματέλος  Παναγιώτης  (Τμήμα  Προμη-
θειών)
Τηλ.: 26823-60683
E-mail:
promithies.dimou.prevezas@gmail.com

Φορέας υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) Www.dimosprevezas.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Πρέβεζας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενική Δημόσια Υπηρεσία. 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό.  : 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική
πρόσβαση στην ιστοσελίδα  http://www.dimosprevezas.gr/epixeiriseis/anadoxoi/prokirykseis-diagonismoi/
β)  Οι  προσφορές πρέπει  να υποβάλλονται  στην ταχυδρομική  διεύθυνση της Υπηρεσίας (βλ.  ανωτέρω
πίνακα).
γ)  Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  τους  ανωτέρω  αρμόδιους  στην  προαναφερθείσα
διεύθυνση και τηλέφωνα.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι   ο   Δήμος  Πρέβεζας. Η  δαπάνη  για  την  εν
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20.7135.508 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2021, σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 
Για  την  παρούσα  διαδικασία  έχει  εκδοθεί  η  απόφαση  Α/Α  314  με  αρ.  Πρωτ.   10516/25-05-2021
(ΑΔΑΜ:21REQ008658547)  , (ΑΔΑ:65ΒΑΩΞΧ-55Λ)  για  την  ανάληψη  υποχρέωσης/έγκριση  δέσμευσης
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α βεβαίωσης  337 στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του  Δήμου Πρέβεζας.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής , μεταλλικών
και  πλαστικών,  χωρητικότητας  1100  και  240  λίτρων  αντίστοιχα,  καθώς  και  επιστυλίων  κάδων  για  να
καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.               

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στον   ακόλουθο  κωδικό   του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 34928480-6.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1( ΟΜΑΔΑ Α )   : «Μεταλλικοί κάδοι», εκτιμώμενης αξίας 52.200€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2 ( ΟΜΑΔΑ Β ) : «Πλαστικοί κάδοι», εκτιμώμενης αξίας 1.890,00€ πλέον ΦΠΑ   24%.

ΤΜΗΜΑ 3 ( ΟΜΑΔΑ Γ ) : «Επιστύλιοι  κάδοι», εκτιμώμενης αξίας 2.400,00€ πλέον ΦΠΑ   24%.

Προσφορές υποβάλλονται  για ένα ή περισσότερα τμήματα.  Σε  κάθε  περίπτωση όμως θα αφορούν το
σύνολο των ειδών του τμήματος ή των τμημάτων  για τα οποία υποβάλλονται.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.047,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 56.490,00€  ΦΠΑ :13.557,60€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  εξήντα (60)  ημέρες

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

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

του  Ν.  4782/2021(Α΄36/9-3-2021)  Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κ.λ.π.

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337
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του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του  άρθρου  5  της  απόφασης  με  αριθμ.  11389/1993  (Β΄  185)  του  Υπουργού  Εσωτερικών
[συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

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

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

της υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα  :
“Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

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

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

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

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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119, 

του ν.  4624/2019 (Α’ 137)  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι  της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

Τις  διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 με τις οποίες καθορίζεται το όριο για τη διενέργεια του
Συνοπτικού  διαγωνισμού  όταν η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό  των
60.000€ χωρίς Φ.Π.Α. 

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.
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Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4496/2017  (ΦΕΚ 170 Α/8-11-2017): Τροποποίηση του ν.
2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην
Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις .

Την υπ. αριθ.  13/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με θέμα: < Συγκρότηση γνωμοδοτικών
οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 >.

Το  αριθ.  10273/21-05-2021   πρωτογενές  αίτημα   στο  ΚΗΜΔΗΣ  (21REQ008642523)  όπου  η
δημοπρατούμενη προμήθεια φέρει  αριθμό αναφοράς CPV 34928480-6,  προϋπολογισμού 70.047,60 €
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%.

Το αρίθμ. 10274/21-05-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου. 

Την αριθ. 314/10516/25-05-2021 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης ποσού 70.047,60 €  σε βάρος του
Κ.Α. 20.7135.002 - Προμήθεια κάδων απορριμμάτων στον προϋπολογισμό του 2021 και τη βεβαίωση
του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  (  ή  πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης:  α) για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, β)
την συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016  και γ) τη δέσμευση
στα λογιστικά βιβλία του Δήμου της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό καταχώρησης α/α  314 στο
Μητρώο Δεσμεύσεων (α/α βεβαίωσης  337).

Την αριθ.  352/2021   (ΑΔΑ:ΨΚΛΨΩΞΧ-96Κ) απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
εγκρίθηκαν οι  τεχνικές προδιαγραφές ,   της  αρ.  3/18-05-2021  μελέτης  της Διεύθυνσης  Αγροτικής
Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος -Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας .

Την  αριθ.  353/2021    (ΑΔΑ:637ΧΩΞΧ-ΗΦΝ) απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας με  Συνοπτικό διαγωνισμό   και καθορίστηκαν
οι όροι διενέργειας  αυτού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού είναι  η 12-07-
2021 ημέρα   Δευτέρα και  ώρα 10:00 πμ  (έναρξη 10:00 πμ, λήξη 10:30 πμ)  στο Δημαρχείο Πρέβεζας,
οδός Ελευθέριου Βενιζέλου & Μπαχούμη -2, Πρέβεζα, ΤΚ 48100.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή με courier ή με ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν
φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε   στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016 : 

Η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα [ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ]

Περίληψη  της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται  στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του
άρθρου  76  του  Ν.4727/2020  ,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα τεύχη αναρτώνται σε ελεύθερη, δωρεάν & πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δή-
μου Πρέβεζας: http://www.dimosprevezas.gr/epixeiriseis/anadoxoi/prokirykseis-diagonismoi/ .

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων του ενός αναδόχων η  δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό
Τύπο   θα επιμερισθεί  αναλογικά βάσει  της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων που θα
ανατεθεί σε κάθε ανάδοχο και συγκεκριμένα:
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ Εκτιμώμενη αξία Ποσοστό συμμετοχής

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 52.200€ 92,40%      της αξίας  του συνόλου των
δημοσιεύσεων

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  2 1.890€ 3,35%        της αξίας του συνόλου των
δημοσιεύσεων

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ  3 2.400€ 4,25%        της αξίας του συνόλου των
δημοσιεύσεων

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

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

γ)  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν την  εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

i. Η παρούσα διακήρυξη

ii. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

iii. Η  περίληψη της διακήρυξης

iv. Τα παραρτήματα (I & II) της διακήρυξης

v. Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

 Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Πρέβεζας (www  .  dimosprevezas  .  gr  /) με τη διαδρομή
Επιχειρήσεις→  Ανάδοχοι→  Προκηρύξεις  -  Διαγωνισμοί
http  ://  www  .  dimosprevezas  .  gr  /  epixeiriseis  /  anadoxoi  /  prokirykseis  -  diagonismoi  /). 
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Κατόπιν  λήψης  των τευχών του  διαγωνισμού  μέσω του δικτυακού  τόπου της αναθέτουσας  αρχής,  οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν - με δική τους ευθύνη - να αποστέλλουν στην αναθέτουσα
αρχή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (promithies  .  dimou  .  prevezas  @  gmail  .  com )  τα  βασικά  στοιχεία
επικοινωνίας τους για την αποστολή τυχόν σχετικών συμπληρωματικών/ διευκρινιστικών εγγράφων. Σε
κάθε περίπτωση, κάθε συμπληρωματικό/ διευκρινιστικό έγγραφο θα αναρτάται και στο δικτυακό τόπο
του Δήμου και θα είναι προσβάσιμο ακολουθώντας την παραπάνω διαδρομή.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα
Προμηθειών  e-mail  promithies.dimou.prevezas@gmail.com    ) το  αργότερο  έως  τις  04-07-2021   και
απαντώνται  εγγράφως.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  με  άλλο  τρόπο  δεν
εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έως τις 06-07-2021.

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων  προσφορών,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της
αναθέτουσας αρχής.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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. 

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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
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.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν  να  υποβάλλονται  και  στην  αγγλική γλώσσα  χωρίς  να  συνοδεύονται  από  μετάφραση  στην
ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυήσεις  των  παρ.  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ή  χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/2016 (Α' 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη  μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
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παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι:

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου,

η)  τα  στοιχεία  της  διακήρυξης  ή  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,  τον αριθμό και τον τίτλο της
σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση συμμετοχής», το
ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς
και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης,  μη  συνυπολογιζόμενων  των  δικαιωμάτων  προαίρεσης  και  παράτασης  της  σύμβασης,  με
στρογγυλοποίηση  στο  δεύτερο  δεκαδικό  ψηφίο.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων
της  σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που  συμμετέχουν  στην  ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στον ανάδοχο με  την προσκόμιση της εγγύησης  καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, με την επιφύλαξη της παρ. 2.2.2.3, στους λοιπούς προσφέροντες
μετά  από:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας  προσφυγής  κατά  της  απόφασης  κατακύρωσης,
ββ)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ενδίκων  βοηθημάτων  προσωρινής  δικαστικής
προστασίας  ή  την  έκδοση  απόφασης  επ’  αυτών,
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324
έως  327  του  ν.  4700/2020  (Α’  127),  εφόσον  απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
σε  περίπτωση:
α)  λήξης  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  και  μη  ανανέωσης  αυτής  και
β)  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  και  εφόσον  δεν  έχει  ασκηθεί  ενδικοφανής  προσφυγή  ή  ένδικο
βοήθημα  ή  έχει  εκπνεύσει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  ενδικοφανούς  προσφυγής  ή  ενδίκων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως. 

2.2.2.3.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως  78  του
Ν.4412/2016, ή

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά, ή

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή

ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 ,
ή

στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 , περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή  νομικό
πρόσωπο) ή  σε  ένα  από  τα  μέλη  του  (εάν  πρόκειται  για  ένωση  οικονομικών  φορέων)  ένας  ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει  σε  βάρος  του αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση για  ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος  (ΕΕ  L 300 της  11.11.2008 σ.42),  και  τα  εγκλήματα  του  άρθρου 187 του Ποινικού  Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),

β)  ενεργητική  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54),  καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της  Ένωσης,  κατά  την  έννοια  των  άρθρων  3  και  4  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2017/1371  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού
δικαίου,  της  απάτης  εις  βάρος  των οικονομικών  συμφερόντων της  Ένωσης  (L 198/28.07.2017)  και  τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.)
374 (διακεκριμένη κλοπή),  375 (υπεξαίρεση),  386 (απάτη),  386Α (απάτη με υπολογιστή),  386Β (απάτη
σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  συνδέονται  με  την  προσβολή  αυτών  των  συμφερόντων,  καθώς  και  τα
εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για
την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)  του ν.  4689/2020 (Α’
103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την  τροποποίηση  της  απόφασης
2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2015/849  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου,  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  και  της  οδηγίας  2006/70/ΕΚ  της  Επιτροπής  (ΕΕ  L 141/05.06.2015)  και  τα  εγκλήματα  των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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
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την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό.  Η  υποχρέωση  του  προηγούμενου
εδαφίου αφορά: 

-  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι -
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από δικαστική  ή διοικητική απόφαση  με
τελεσίδικη  και  δεσμευτική ισχύ,  σύμφωνα με  διατάξεις  της  χώρας  όπου είναι  εγκατεστημένος   ή  την
εθνική νομοθεσία ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή 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 στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης  και  δεν  τηρεί  τους  όρους  αυτής  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
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θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του ανταγωνισμού  από την  πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  εκ  προθέσεως  σοβαρών  απατηλών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 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  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε τρία  (3)  έτη από την  ημερομηνία  έκδοσης  πράξης που βεβαιώνει  το
σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης.

2.2.3.6.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.4,  εκτός  από  την  περ.  β  αυτής,  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει  ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Για τον σκοπό αυτόν,  ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .
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2.2.3.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.  

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης  οφείλουν να συμμορφώνονται
και να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη της Διεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Η  αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη -  μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει  τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να  αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό
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μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8,κρίνονται 

 κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, 

 κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και

 κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την
παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να
αποδεικνύουν,  κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1 και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.

Στην περίπτωση που  o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα  στις  παραγράφους  2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφω-
να με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του
ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέρο-
ντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα  II , το
οποίο  ισοδυναμεί  με  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες   του
Παραρτήματος 1.[Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα
κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα
(ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). Η  Α.Α. επισημαίνει, στο σημείο αυτό, την ανωτέρω
υποχρέωση].

[[[[[[[Οι Οικονομικοί φορείς συντάσσουν το ΕΕΕΣ με χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus
ESPDint  που  παρέχει  το  ΕΣΗΔΗΣ  και  αφορά  στη  σύνταξη  και  διαχείριση  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) . Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες υπάρχουν στο
νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr   

To  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  του  άρθρ.  79  του  Ν.  4412/2016  μπορεί  να  εξαχθεί,  να
αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.g   r του
ΕΣΗΔΗΣ  από  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση  https://espdint.eprocurement.gov.gr/ Οι  οικονομικοί  φορείς
οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο [ΕΕΕΣ] όπως αυτό έχει οριστεί
από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο
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ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Για  την  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  eΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς  προτείνεται  να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ του ΕΣΗΔΗΣ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου
PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι
Οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία του
ΕΣΗΔΗΣ να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και
να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο
σχετικό διαγωνισμό.]]]]]]]]]]]]]

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  έχουν  επέλθει  μεταβολές  στα  δηλωθέντα
στοιχεία,  εκ  μέρους  του,  στο  ΕΕΕΣ,  ο  οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την  προσφορά  του,  χωρίς  να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού  φορέα,  η  προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της πα-
ρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύ-
ναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου
10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμ -
φωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει
κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ.
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  λόγων αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της  πλήρωσης  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα  στο  άρθρο  3.2  από τον προσωρινό  ανάδοχο. Η αναθέτουσα  αρχή μπορεί  να  ζητεί  από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται   στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης. 

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

Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά  σύμφωνα  με  την  παράγραφο
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4.  Οι
επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου ή,
ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
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β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,  στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του .

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  φορολογικών  υποχρεώσεων της  παραγράφου  2.2.3.2
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  προς  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Υπεύθυνη  δήλωση του  οικονομικού  φορέα  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα
αφορά Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής ασφάλισης)  στους  οποίους  οφείλει  να  καταβάλει
εισφορές]

Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’,   πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για  την  παράγραφο 2.2.3.4  περίπτωση β΄  πιστοποιητικό που εκδίδεται  από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο  Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,  από το οποίο
προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.   Για τις
ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου,  ενώ για  τις  ΕΠΕ προσκομίζεται  επιπλέον
πιστοποιητικό μεταβολών.

ii)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.  από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.

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

ε)  για  την  παράγραφο  2.2.3.9.  υπεύθυνη  δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  περί  μη
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.

στ) Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.  (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από

Σελίδα 19



υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο  Κατασκευαστών  Αμυντικού  Υλικού  ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την
απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική
βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  διοικητική  αρχή  ή  αρχή  Οργανισμού  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3.  Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης

Β.4.  Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  κάτωθι
πιστοποιητικά:

Για το ΤΜΗΜΑ 1( ΟΜΑΔΑ Α )   : «Μεταλλικοί κάδοι»

O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο
ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους
τμημάτων, όπως το μεταλλικό σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO
9001 ή ισοδύναμο αυτού. 

Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο
αυτού.

Πιστοποιητικό κατασκευής των κάδων σύμφωνα με 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)

Να δοθούν τα κατάλληλα  αποδεικτικά συμμόρφωσης με την οδηγία 2000/14/ΕΚ, στην Ελληνική γλώσσα
ή σε επίσημη μετάφραση  σε αυτή

Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης κατασκευαστή

Τεχνική  έκθεση  για  τις  μετρήσεις  θορύβου που διεξήχθησαν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ανωτέρω
οδηγίας

Να δοθεί πιστοποιητικό επιψευδαργύρωσης κατά ΕΝ  ISO 1461 η ισοδύναμο στην Ελληνική γλώσσα ή σε
επίσημη μετάφραση  σε αυτή, που θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή από τον
γαβανιστή εφόσον αυτός είναι καταχωρημένος σε κατάλληλο σύστημα διασφάλισης ποιότητας όπως ISO
9001

ΤΜΗΜΑ 2 ( ΟΜΑΔΑ Β ) : «Πλαστικοί κάδοι»

O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο
ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους
τμημάτων, όπως το μεταλλικό σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO
9001 ή ισοδύναμο αυτού.

Πιστοποιητικό κατασκευής των κάδων σύμφωνα με το 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).
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Δήλωση Συμμόρφωσης CE κατασκευαστή

Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο
αυτού

ΤΜΗΜΑ 3 ( ΟΜΑΔΑ Γ ) : «Επιστύλιοι  κάδοι»

O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού Εάν ο
προμηθευτής  δεν  είναι  ο  ίδιος  κατασκευαστής  θα  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  ISO  9001  για
εμπορεία και συντήρηση

Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο
αυτού

Βεβαίωση του κατασκευαστή των για τα πάχη και τον τύπο των υλικών κατασκευής

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις  που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό  πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 ii)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών του  νομικού  προσώπου  γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.

 Στις  λοιπές  περιπτώσεις τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται  στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται  επιπλέον απόφαση-
πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου  με  την  οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία
κατάτην ημερομηνία διενέργειας  του διαγωνισμού (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

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

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

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

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον  αφορά  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  των  φόρων  και  τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

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

Β.9.  Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης

Β.10.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στην  προσφορά  του  ότι  θα  κάνει  χρήση
υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή  υπεργολαβίας  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την  εκτέλεση  των
εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

 Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν
προσφορά  ή  αίτηση  συμμετοχής,  εντός  της  προθεσμίας  που  ορίζεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα μέσα που
προβλέπονται από τα έγγραφα της σύμβασης. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5:

(α)  με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,  στη διεύθυνση Ελ.  Βενιζέλου αρ.  2,  Πρέβεζα,  ΤΚ
48100, ή

(β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, στη ανωτέρω διεύθυνση, ή

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, στη ανωτέρω διεύθυνση.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί  εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής  που  διεξάγει  τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5
της  παρούσας.  Η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των
προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  ούτε  για  καθυστερήσεις  στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα
παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από  οποιοδήποτε  ταχυδρομικό  κατάστημα,  ακόμα  κι  αν  η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Στην περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο, αλλά υποβάλλεται
κατά την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού του άρθρου 1.5 της παρούσας, το πρόσωπο που την
υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί να είναι:
όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, όταν ο προσφέρων είναι νομικό
πρόσωπο  ο  νόμιμος  εκπρόσωπός  του,  όταν  πρόκειται  για  ένωση   ο  εκπρόσωπός  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένος.

Επίσης,  η  προσφορά  μπορεί  να  υποβληθεί  από  τρίτο  πρόσωπο,  όταν  συμπεριλαμβάνεται  στα
δικαιολογητικά συμμετοχής παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο (κυρίως φάκελος),  στον  οποίο  πρέπει  να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς: τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά του  

[Στοιχεία οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο και e-mail) ] 

για την  "  Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πρέβεζας

αριθμός Διακήρυξης 13281/28-06-2021 και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 12-07-
2021.

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
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α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής  του  άρθρου  1.5  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή
Διαγωνισμού.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ)  σε  περίπτωση ένωσης  οικονομικών φορέων που υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  είτε  από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει:

i. το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 και 

ii. την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 72του Ν.4412/2016, 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  έγγραφα  του
προηγούμενου  εδαφίου,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα που  συμμετέχει  στην  ένωση πλην  της  εγγύησης
συμμετοχής.»

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από  την  αναθέτουσα  αρχή  στην  αρ  03/2021  μελέτη  της  Διεύθυνσης   Αγροτικής  Ανάπτυξης  –
Περιβάλλοντος -Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην μελέτη.
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Ειδικότερα η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν αν προτίθενται  κάποιο  τμήμα της σύμβασης  να το
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα αναφέρεται η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και
η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. 

Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη , ότι έχει λάβει γνώση των
όρων της παρούσας διακήρυξης ,της μελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Τεχνική έκθεση με τα ακριβή τεχνικά στοιχεία-τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προσφοράς
του διαγωνιζόμενου, δηλαδή, λεπτομερής περιγραφή όλων των προσφερόμενων ειδών.

Συμπληρωμένο  Φύλλο  Συμμόρφωσης   με  αναλυτικές  και  επεξηγηματικές  απαντήσεις  που  να
παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι
δυνατό και της Τεχνικής Έκθεσης

Τα  πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις,  δηλώσεις  και  υπεύθυνες  δηλώσεις που  απαιτούνται  από  τεχνικές
προδιαγραφές της  αρ 03/2021  μελέτης  της Διεύθυνσης  Αγροτικής Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος
-Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας , για κάθε τύπο κάδου.

Τα πρωτότυπα τεχνικά  φυλλάδια/prospectus (όχι  φωτοτυπίες),  στην Ελληνική  γλώσσα κατά
προτίμηση ή στην Αγγλική  όπου αυτό δεν  είναι  εφικτό,  των προσφερόμενων  κάδων,  όπου να
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών

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

Προσφορές υποβάλλονται  για ένα ή περισσότερα τμήματα.  Σε  κάθε  περίπτωση όμως θα αφορούν το
σύνολο των ειδών του τμήματος ή των τμημάτων  για τα οποία υποβάλλονται.

Η  Οικονομική  Προσφορά συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης
δηλαδή της τιμής. Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης  .

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β)  Περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή σφάλματα,  εφόσον αυτά δεν επιδέχονται  συμπλήρωση ή
διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της. (άρθρο 102 Ν.4412/2016) 

 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι  (6)
μηνών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών .

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  1  του  ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  Σε περίπτωση
αιτήματος  της  αναθέτουσας  αρχής  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς
φορείς,  που  αποδέχτηκαν  την  παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι  προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε  να παρατείνουν την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση
της  σύμβασης  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων  από  τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  ή  δεν
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  στην  παρούσα  και
συγκεκριμένα στις παραγράφους

2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 

2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών), 

2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 

3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 

3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή  διευκρίνισης  ή,  εφόσον  επιδέχονται,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει  τις  απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

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

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσας  διακήρυξης,  εφόσον  αυτές  δεν  θεραπευτούν  από  τον  προσφέροντα  με  την  υποβολή  ή  τη
συμπλήρωσή τους,  εντός της  προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα με  τα  άρθρα  102  και  103 του
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
παρούσας  ή  η  πλήρωση μιας  ή περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1. Αποσφράγιση προσφορών

Το αρμόδιο  όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής
Επιτροπή Διαγωνισμού,  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας της  αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα
της  σύμβασης  ή  από  τη  σχετική  πρόσκληση. Στο  στάδιο  αυτό  τα  στοιχεία  των  προσφορών  που
αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών

Η  αναθέτουσα  αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,  εντός  προθεσμίας όχι  μικρότερης  των δέκα (10)  ημερών και  όχι
μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

Αν  ως  κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  έχει  επιλεγεί  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, τα επιμέρους στάδια  έχουν ως εξής:

α)   Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  αρχικά  στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  εν
συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά
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συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση  σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων
του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει  πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α' και β', η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα
πρακτικά  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»)  με
απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται  στο  άρθρο 103,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή δικαιολογητικών.  Η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  επικυρώνονται  με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ'.

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
105 του Ν.4412/2016 , οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Πέραν   των οριζόμενων στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 , περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης, και στο άρθρο 93του Ν.4412/2016  , περί περιεχομένου φακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής», ισχύουν και τα ακόλουθα:

1. Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),  να υποβάλει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.
2690/1999 (Α' 74),όλων των  δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -
2.2.8  αυτής.
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Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  στην  Επιτροπή
Διαγωνισμού.

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει  τα ήδη υποβληθέντα,  ή  να παράσχει  διευκρινήσεις  με  την  έννοια  του άρθρου 102 του
Ν.4412/2016,  εντός δέκα (10)  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης  σε  αυτόν.  Αν ο
προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  αίτημα  προς  την  αναθέτουσα  αρχή  για  παράταση  της  ως  άνω
προθεσμίας,  συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη
χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των
δικαιολογητικών  για  όσο  χρόνο  απαιτηθεί  για  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών  από  τις  αρμόδιες
δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής
προθεσμίας  για  την  υποβολή  δικαιολογητικών  όσο  και  εντός  της  προθεσμίας  για  την  προσκόμιση
ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του
ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω  προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η
αναθέτουσα αρχή ζητήσει  την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης  των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης
του πρώτου εδαφίου της παρ.  5 του άρθρου 79  του ν.  4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή 

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

iii)  από τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις,  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία  από  τις  καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  διακήρυξης  και  β)  πληροί  τα  σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας  αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Η  αναθέτουσα  αρχή,  αιτιολογημένα  και  κατόπιν  γνώμης  της  αρμόδιας  επιτροπής  του  διαγωνισμού,
μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών για το
ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών .
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την  απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών  των  περ.  α  &  β  της  παρ.  2  του  άρθρου  100  του  ν.  4412/2016  (περί  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).   

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο( μέσω e-mail ,......) σε όλους τους οικονομικούς
φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν  οριστικά  την
απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της
σύναψης σύμβασης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των  προσφορών.  Μετά  την  έκδοση  και  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  οι  προσφέροντες
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση  σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.3.2.  Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:

αα) παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή ένστασης ή 

ββ) σε περίπτωση που ασκήθηκε ένσταση, εκδόθηκε επί αυτής απορριπτική απόφαση ή 

γγ) σε περίπτωση που ασκήθηκε ένσταση,  παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία για την έκδοση
απόφασης επί αυτής, οπότε τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Μετά  από  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον
ανάδοχο,  να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.     Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με
την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται  έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια,  ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.5  της  παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της  ύπαρξης  επιτακτικού λόγου δημόσιου  συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας,  ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  απέχει  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4 Ενστάσεις

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.),  σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία
άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της
πρόσκλησης,  κατά  περίπτωση,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  
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Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.

2.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της  ένστασης  η  οποία  μπορεί  να  γίνει  και  με  ηλεκτρονικά  μέσα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  376  του
Ν.4412/2016  παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η
ανάθετουσα  αρχή  αποφασίζει  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις
δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την
ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. 

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών,
Μεταφορών  και  Δικτύων  μπορεί  να  αναπροσαρμόζεται  το  ύψος  του  ανωτέρω  παραβόλου.
4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης
ή  της  παράλειψης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  που  εκδίδεται  ή  συντελείται  επί  της  ένστασης  της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά
τα  οριζόμενα  στο  π.δ.  18/1989  (Α΄  8).
Η  άσκηση  της  ένστασης  της  παραγράφου  1  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των  ενδίκων
βοηθημάτων του παρόντος.  Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί  καμία άλλη τυχόν
προβλεπόμενη  από  γενική  διάταξη  ενδικοφανής  προσφυγή  ή  ειδική  προσφυγή  νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην  περίπτωση  του
δευτέρου  εδαφίου  της  παρ.  7  του  άρθρου  105  του  Ν.4412/2016,  περί  κατακύρωσης  και  σύναψης
σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: 

 α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή
την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 ,

 β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία  ανάθεσης  άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
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ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος  της σύμβασης θα παράσχει «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%)
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται
τα  δικαιώματα  προαίρεσης.   Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  κατατίθεται  μέχρι  και  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από
τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.

Σε  περίπτωση τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά το  άρθρο 132 του  Ν.4412/2016,  περί  τροποποίησης
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα
αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης,  συμπληρωματική  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό
τέσσερα τοις εκατό (4%) , επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του  κυρίου  του  έργου  έναντι  του
αναδόχου.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, για  διάστημα ενός μηνός. 

Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους  μετά  από  την  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης  καλής εκτέλεσης  γίνεται μετά από την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα
αγαθά  ή  οι  υπηρεσίες  είναι  διαιρετά  και  η  παράδοση  γίνεται,  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,
τμηματικά, η εγγύηση  καλής εκτέλεσης  αποδεσμεύεται  σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί
στην  αξία  του  μέρους  της  ποσότητας  των  αγαθών  ή  του  τμήματος  της  υπηρεσίας  που
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή απαιτείται  προηγούμενη γνωμοδότηση
του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται
μετά  από  την  αντιμετώπιση,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται,  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπρόθεσμου.

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης
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4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 ,του Ν.4782/2021, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

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

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

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στην  αναθέτουσα  αρχή,  από  τη  στιγμή  που  λάβει  γνώση,  οποιαδήποτε
κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,
οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων  ή  συνεργατών  τους  οποίους  απασχολεί  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης  (π.χ.  με  σύμβαση
υπεργολαβίας)  και  μελών του προσωπικού της αναθέτουσας  αρχής που εμπλέκονται  καθ’  οιονδήποτε
τρόπο  στη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις
αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,  οποτεδήποτε  και  εάν  η  κατάσταση  αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα,  τα στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους των υπεργολάβων  του,  οι
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

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

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.4.4. Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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

Μετά  τη  λύση  της  σύμβασης  λόγω  της  έκπτωσης  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  203  του  ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο,
κατά  σειρά  κατάταξης  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε
υποβάλει  (ρήτρα  υποκατάστασης).  Η  σύμβαση  συνάπτεται  εφόσον  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας
περιέλθει  στην  αναθέτουσα  αρχή  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

β) ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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δ)  ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα,  κατά τη διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  για  ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε)  ο  ανάδοχος  πτωχεύσει  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τεθεί  υπό  αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να  μην καταγγείλει  τη σύμβαση,  υπό την προϋπόθεση ότι  ο ανάδοχος ο
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ)  ο  ανάδοχος  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την  δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

 5.1.1. Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει με  την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται
και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]

Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

i. Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  208  περί
παραλαβής υλικών.

ii.  Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

iii. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

iv. Πιστοποιητικά  φορολογικής  ενημερότητας  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις.

Πέραν  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών,  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

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

α) Κράτηση 0,07% 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  0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ   20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1.

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής) :

α)  στην  περίπτωση  της  παρ.  7  του  άρθρου  105  του  Ν.4412/2016   περί  κατακύρωσης  και  σύναψης
σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν
αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου
παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την  περ. γ' της παρ. 1, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου  και  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να  προβεί  ο
ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη
και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
έκπτωτος  μέσα  σε  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.  Στον  οικονομικό  φορέα,  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά  οι
παρακάτω κυρώσεις:

i. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση,

ii. Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί  τα  αγαθά,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο  οικονομικό
φορέα,  αναθέτοντας  το  ανεκτέλεστο  αντικείμενο  της  σύμβασης  στον  επόμενο  κατά  σειρά
κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο
οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από
τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας
ανάθεσης  σύμβασης  είτε  με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. Το διαφέρον
υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ- ΤΚΕ) x Π

Όπου:
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Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω
αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ=Τιμή κατακύρωσης  της προμήθειας  των αγαθών,  που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ=Τιμή κατακύρωσης  της προμήθειας  των αγαθών,  που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός
φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και
προσδιορίζεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Αν  δεν  προσδιορίζεται  στα
έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο  καταλογισμός  του  διαφέροντος  επιβάλλεται  στον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα  με  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα.
Για  την  είσπραξη  του  διαφέροντος  από  τον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα  μπορεί  να  εφαρμόζεται  η
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας
αρχής.

5. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.  Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί,
στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου
αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.».

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επι-
βάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκ-
πρόθεσμα.

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

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

Η είσπραξη του προστίμου  γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτω -
ση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ,  εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 
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5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 

6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων 

να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυ-
ρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα.  Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προ-
σφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική.
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικο-
ποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016  και  την  παράγραφο  5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από  όλα  τα  μέλη  της.  Δεν  απαιτείται  η  τήρηση  ενδικοφανούς  διαδικασίας  αν  ασκείται  από  τον
ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο  δικόγραφο της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Η παράδοση των ειδών  από τον ανάδοχο θα γίνει συνολικά και σε χρονικό διάστημα εντός δύο
μηνών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  την  ανάρτησή  της  στο  ΚΗΜΔΗΣ .  Ο  προμηθευτής
υποχρεούται  να  ενημερώσει  την  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  -  Περιβάλλοντος  -Καθαριότητας  &
Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας , για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τούς κάδους.

Η παράδοση των κάδων θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή (Αμαξοστάσιο του Δήμου Πρέβεζας) με τα έξοδα
να βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και  η  εργασία συναρμολόγησής   τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για
χρήση.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί  να παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά
τους, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος,  είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
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γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν
συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα  από αίτημα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα  από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ.  β’  της παρ.  11 του άρθρου 221 του ν.  4412/2016, ο συμβατικός
χρόνος  φόρτωσης  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση  επιτρέπεται  μόνο  όταν
συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι,  που  καθιστούν  αντικειμενικώς
αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών. Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

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

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

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

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

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
εντός δέκα ημερών.

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

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

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

Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης.

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/2  του  συνολικού  συμβατικού  χρόνου,  ο  δε
ανάδοχος  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και  εφόσον έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες
κυρώσεις.

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία
κάθε προσφερόμενου  είδους καθώς και  η  συμμόρφωσή του προς τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  πρέπει,
εφόσον  απαιτηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  ή  τον  Αγοραστή,  εντός  10  ημερών  από  την  έγγραφη
ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προσφερομένων κάδων

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

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

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των
εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων):

Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  διάρκειας  τουλάχιστον  δύο  ετών  (2)  για  τον  πλήρη  κάδο  (υπεύθυνη
δήλωση).Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση
και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας,  την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .Στο διάστημα της εγγύησης
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οι  βλάβες  θα  αποκαθίστανται  στην  έδρα  του  Αγοραστή,  ή  εάν  αυτό  δεν  είναι  δυνατό  σε  κεντρικό
συνεργείο του Προμηθευτή μεταφερόμενοι οι κάδοι με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας

Εγγύηση  (Υπεύθυνη δήλωση) ότι θα παρέχει ανταλλακτικά για τους κάδους αποκομιδής απορριμμάτων
με έκπτωση για διάστημα 10 χρόνων. Σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να
προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων

Εγγύηση (Υπεύθυνη δήλωση) ότι το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα
είναι εντός   δέκα (10) ημερών .

Εγγύηση  (Υπεύθυνη δήλωση)   ότι  η  ανταπόκριση  του  συνεργείου  συντήρησης  /  αποκατάστασης   θα
γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη
αποκατάσταση το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών (υπεύθυνη δήλωση)

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

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως
άνω  επιτροπή  συντάσσει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  στο  οποίο
αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

Η παρούσα παράγραφος παραμένει για λόγους αρίθμησης

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Γεωργάκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Μελέτης: 03/2021
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.047,60€(με Φ.Π.Α.)
CPV: 34928480-6

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, μεταλλικών
και πλαστικών, χωρητικότητας 1100 και 240  L αντίστοιχα, καθώς και επιστύλιων κάδων,  για να καλύψει τις
ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζας.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις : 
 1.  Του  Ν.3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3.  Του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016)
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τους όρους που θα αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου. 
Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  56.490,00€  πλέον  ΦΠΑ

(70.047,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  και υποδιαιρείται σε 3 τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α  : «Μεταλλικοί κάδοι», εκτιμώμενης αξίας 52.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ Β  : «Πλαστικοί κάδοι», εκτιμώμενης αξίας 1.890,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ Γ : «Επιστήλιοι κάδοι, εκτιμώμενης αξίας 2.400,00 €  πλέον ΦΠΑ 24%
Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας [και για τις

τρείς (3) ομάδες], είτε μόνο για κάποια ή κάποιες από τις ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού,
η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των ειδών
της κάθε ομάδας.

Η  δαπάνη  για  την  προμήθεια  θα  χρηματοδοτηθεί  από  ίδια  έσοδα  και  θα  βαρύνει  τον  κωδικό
2.20.7135.508 του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2021.

Πρέβεζα 18.05.2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η συντάξασα Ο Δ/ντης

Ιφιγένεια Πρασσά Ευάγγελος Καζούκας
Χημικός Μηχανικός Γεωπόνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ

2021»
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης: 03/2021
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.047,60 € (με Φ.Π.Α.)
CPV: 34928480-6

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Είδος Ποσότητα
(τεμάχια)

Τιμή μονάδας
(€)

Αξία(€)

ΟΜΑΔΑ Α: Μεταλλικοί κάδοι
Α1. Κάδος μεταλλικός  τροχήλατος 1.100 λίτρα 180 290,00 52.200,00

ΦΠΑ 24% 12.528,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (με ΦΠΑ 24%) 64.728,00

ΟΜΑΔΑ Β: Πλαστικοί κάδοι
Β1. Κάδος πλαστικός τροχήλατος 240 λίτρα 42 45 1.890,00

ΦΠΑ 24% 453,60

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (με ΦΠΑ 24%) 2.343,60

ΟΜΑΔΑ Γ: Επιστήλιοι κάδοι
Γ1. Μεταλλικοί επιστήλιοι κάδοι 2Χ 35 λίτρα 20 120 2.400,00

ΦΠΑ 24% 576,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ (με ΦΠΑ 24%) 2.976,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 56.490,00
ΦΠΑ 24% 13.557,60

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ 24%) 70.047,60

Πρέβεζα 18.05.2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η συντάξασα Ο Δ/ντης

Ιφιγένεια Πρασσά Ευάγγελος Καζούκας
Χημικός Μηχανικός Γεωπόνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2021»

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Μελέτης: 03/2021
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70,047,60 €(με Φ.Π.Α.)
CPV: 34928480-6

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100   L

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1
Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι  προσφερόμενοι  κάδοι  να  είναι  απολύτως
καινούργιοι,  αμεταχείριστοι  και  πρόσφατης
κατασκευής (τελευταίου εννιαμήνου)

ΝΑΙ

1.2 Οι  κάδοι  να  είναι  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και
υγιεινή  απόθεση  οικιακών,  εμπορικών  και
βιομηχανικών απορριμμάτων

ΝΑΙ

1.3 Κατασκευή  σύμφωνα με  τη  σειρά  προτύπων EN
840:  2012  ή  νεότερη  ισχύουσα  έκδοσή  της
(συμμόρφωση  με  απαιτήσεις  διαστάσεων  και
σχεδιασμού/τεχνικά  χαρακτηριστικά,  απαιτήσεις
επιδόσεων και  μεθόδων δοκιμής  και  απαιτήσεις
ασφάλειας  και  υγιεινής).  Να  υποβληθεί  με  την
τεχνική προσφορά η σχετική πιστοποίηση 

ΝΑΙ

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις/
πυρπολήσεις.

ΝΑΙ

1.5 Δυνατότητα  ανακύκλωσης  του  κάδου  στο  τέλος
της ωφέλιμης ζωής του

ΝΑΙ

1.6 Να  υποβληθούν  πρωτότυπα  τεχνικά
φυλλάδια  /prospectus (όχι  φωτοτυπίες),  στην
Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων
κάδων,  όπου  να  φαίνονται  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών

ΝΑΙ

2
Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα 1.100 L (±5%)
2.2 Κυρίως Σώμα
2.2.1 Το  κυρίως  σώμα  των  κάδων

(συμπεριλαμβανομένου  του  πυθμένα)  να  είναι
από υψηλής ποιότητας χαλυβδοελάσματα και να
φέρει  κατάλληλες  πολλαπλές  και  συνεχόμενες
βαθιές  πρεσαριστές  νευρώσεις,  ώστε  να
αποφεύγεται  η  παραμόρφωση  των  τοιχωμάτων
του κατά τη χρήση. Να υποβληθεί βεβαίωση του
κατασκευαστή  των κάδων για  τα  πάχη και  τον
τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να
δηλωθούν  τουλάχιστον  οι  ακόλουθες  ιδιότητες
των  υλικών:  όριο  θραύσης  σε  εφελκυσμό,

ΝΑΙ



Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

σκληρότητα και αντοχή στη διάβρωση.
2.2.2 Να  έχουν  κωνική  μορφή  (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 και εύκολη εκκένωσή τους
από  τα  απορρίμματα,  με  ολίσθηση,  κατά  την
ανατροπή τους από τον μηχανισμό ανύψωσης

ΝΑΙ

2.2.3 Πρόβλεψη  ειδικού  «νεροχύτη»  ή  ειδικού
υπερυψωμένου  χείλους,  για  την  αποφυγή
εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων

ΝΑΙ

2.2.4 Το  χείλος  των  κάδων  περιμετρικά  στο  επάνω
μέρος  πρέπει  να  τερματίζει  σε  κατάλληλα
διαμορφωμένο  περιφερειακά  πλαίσιο  σχήματος
(Π) με στρογγυλεμένες γωνίες

ΝΑΙ

2.2.5 Οι  κάδοι  να  είναι  κατασκευασμένοι  από
χαλυβδοέλασμα  πάχους  τουλάχιστον  1,25  mm
(σώμα)  και  1,50  mm  (πυθμένας)  με  πρόσθετη
θερμή  επιψευδαργύρωση  μετά  την  πλήρη
συγκόλληση  και  ενσωμάτωση  όλων  των
μεταλλικών μερών (για αντιδιαβρωτική προστασία
και λεία το δυνατό επιφάνεια), σε πλήρες μπάνιο
εγγυημένης καθαριότητας 99,95% σε ακατέργαστο
ψευδάργυρο.

ΝΑΙ

2.2.6 Το  πάχος  γαλβανίσματος  δεν  πρέπει  να  είναι
μικρότερο των εβδομήντα μικρών (70 μm) ή 500
gr/m2 σε οποιοδήποτε σημείο του κάδου

ΝΑΙ

2.2.7 Να δοθεί πιστοποιητικό επιψευδαργύρωσης κατά
ΕΝ  ISO 1461 η ισοδύναμο

ΝΑΙ

2.2.8 Η  συγκολλήσεις  των  κύριων  χαλυβδοελασμάτων
του σώματος να γίνονται εσωτερικά ή εξωτερικά
και θα είναι συνεχείς και στεγανές, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται  η  στεγανότητά τους και  με τρόπο
που  να  αποκλείει  τα  διάκενα  μεταξύ  των
χαλυβδοελασμάτων,  ώστε  να  μην  εισχωρούν  σε
αυτά  υγρά  και  οξέα  των  απορριμμάτων  που
προκαλούν διάβρωσή τους, ενώ  ο πυθμένας θα
είναι  διαμορφωμένος  σε  μονοκόμματη  λεκάνη
χωρίς ραφές.

ΝΑΙ

2.2.9 Το  σώμα  θα  φέρει  εξωτερικά  2  πρόσθετες
ενισχυτικές  γονατίδες  στα  σημεία  στρέψεως για
μεγαλύτερη  ανθεκτικότητα  και  αποφυγή
παραμορφωσεων πάχους τουλάχιστον 2mm

ΝΑΙ

2.2.10 Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν κάθετες  
αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
σε κάθε γωνία έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη 
νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων

ΝΑΙ

2.2.11 Στον  πυθμένα  των  κάδων  θα  πρέπει  να
προβλέπεται  οπή  αποχέτευσης,  διαμέτρου
τουλάχιστον Ø 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή
υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων

ΝΑΙ

2.2.12 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο
να  φέρει  πρόσθετο  ελαστικό  δακτύλιο,  ώστε
εύχρηστα και  με απλή στρέψη να ασφαλίζει  και
ταυτόχρονα  να  στεγανοποιεί  τον  πυθμένα,
αποτρέποντας  υγρά  απορριμμάτων  να
διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο

ΝΑΙ

2.2.13 Ικανός αριθμός χαλύβδινων, στιβαρής κατασκευής > 4



Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

χειρολαβών  για  τον  άνετο  και  ασφαλή χειρισμό
του  κάδου.  Οι  χειρολαβές  θα  είναι  όλες
τοποθετημένες στο κυρίως σώμα του κάδου μόνο
με  ηλεκτροσυγκόλληση,  πριν  την   εν  θερμώ
επιψευδαργύρωση.

2.2.14 Στην  πρόσοψη  να  υπάρχει  μία  ενιαία,  λεία  και
ανθεκτική  επιφάνεια  επαρκούς  εμβαδού
κατάλληλη  για  την  τοποθέτηση  μηνυμάτων,
λογοτύπων και  στοιχείων ιδιοκτησίας.  Με έξοδα
του αναδόχου θα τοποθετηθεί λογότυπο επί των
κάδων. Το λογότυπο θα επιλεγεί από την αρμόδια
υπηρεσία.

ΝΑΙ

2.2.15 Μεταλλική  πινακίδα  ή  τοποθέτηση  πάνω  στον
κάδο αυτοκόλλητου PVC με τον οίκο κατασκευής,
ημερομηνία,  αύξοντα  αριθμό,  νόρμα  που
ανταποκρίνεται  ο κάδος,  ωφέλιμο φορτίο  κάδου
εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε
L σύμφωνα με το Πρότυπο EN 840.

ΝΑΙ

2.2.16 Μεταλλικός εύχρηστος και στιβαρός ποδομοχλός
από σωλήνα και λάμες ανύψωσης ικανού πάχους,
με  πρόσθετη  επίσης  θερμή  επιψευδαργύρωση,
ώστε  να  προστατεύεται  κατάλληλα  από  τη
διάβρωση.  Θα  έχει  ικανό  μήκος  και  κατάλληλη
απόσταση από το έδαφος για το εύκολο άνοιγμα
του  καπακιού  με  το  πόδι  χωρίς  την  παρεμβολή
χεριών (είτε  ο κάδος βρίσκεται  πάνω, είτε  κάτω
από το πεζοδρόμιο). 

ΝΑΙ

2.3 Ανάρτηση κάδου
2.3.1 Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα

πρέπει  να φέρουν στα πλευρικά  τοιχώματα δύο
μεταλλικές  ενισχύσεις με  ισχυρούς  μεταλλικούς
πείρους  ανάρτησης  από  σωλήνα βαρέως τύπου,
διαμέτρου   40   2  χιλιοστών,  πάχους
τουλάχιστον 4 χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών,
πρόσθετες  ειδικές  χειρολαβές  ανάρτησης,
σύμφωνα με το πρότυπο EN 840. 

2

2.3.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση
και περιστροφή φορτίου

> 400 kg

2.3.3 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή
με  ανυψωτικό  μηχανισμό  τύπου  χτένας  (DIN
30700),  τύπου  βραχιόνων  (περιστροφέα)  και
τύπου χειρολαβής

ΝΑΙ

2.4 Τροχοί
2.4.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό

διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής
360° με μεταλλική ζάντα. 

ΝΑΙ

2.4.2 Βαρέως  τύπου  τροχοί  με  αντοχή  φορτίου  ο
καθένας

> 200 kg

2.4.3 Κάθε  τροχός  να  εδράζεται  σε  αντίστοιχες
εργονομικά  τοποθετημένες  κονσόλες  ανάρτησης
και η ενσωμάτωση να επιτυγχάνεται με τέσσερις
(4)  ανοξείδωτους  κοχλίες  με  τα  αντίστοιχα
περικόχλια   ασφαλείας.  Οι  κονσόλες  ανάρτησης
θα  πρέπει  να  είναι  βαρέως  τύπου,  πάχους
τουλάχιστον 4mm, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη
αντοχή,  στα  τυχόν  υπέρβαρα  φορτία  και  τις
μηχανικές καταπονήσεις.

ΝΑΙ

2.4.4 Ύπαρξη  ποδόφρενου  στους  δυο  μπροστινούς ΝΑΙ
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τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου.
Η  πέδηση  θα  ενεργοποιείται  με  απλό  πάτημα
προς τα κάτω του πεντάλ και θα απενεργοποιείται
απαραιτήτως  με  τον  ίδιο  τρόπο,  ώστε  να  είναι
εύχρηστοι  για  τους  εργαζόμενους  στην
Καθαριότητα.

2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για
μηχανική  αυτοματοποιημένη  αποκομιδή
απορριμμάτων  για  όλους  τους  τύπους  των
απορριμματοφόρων  οχημάτων  (και  πλυντηρίων
κάδων)

ΝΑΙ

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους

ΝΑΙ

3
Καπάκι Κάδου

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι,  μονού ή
διπλού τοιχώματος κατάλληλου πάχους, που του
προσδίδει  ανθεκτικότητα  (να  γίνει  σχετική
αναφορά)

ΝΑΙ

3.2 Ελαφρά  κεκλιμένο/κυρτωμένο  με  κατάλληλες
νευρώσεις,  ώστε  να  ολισθαίνουν  τα  νερά  της
βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή

ΝΑΙ

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
πρωτογενές πολυαιθυλένιο.

ΝΑΙ

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα > 2
3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει

τη  δυνατότητα  να  έχει  ελαστική  παραμόρφωση,
να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό,
βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και
να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία

ΝΑΙ

3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων θα
γίνεται  με  κατάλληλους  στιβαρής  κατασκευής
μεντεσέδες διαμορφώνοντας δύο χειρολαβές που
εδράζονται στην επάνω και  οπίσθια πλευρά των
κάδων και θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο,
ώστε  να  διασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή
προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω
και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό 

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.8 Το  χρώμα  του  καπακιού  πρέπει  να  είναι  τύπου
RAL σε χρώμα πράσινο

ΝΑΙ

3.9 Για  ομοιογένεια  και  ανθεκτικότητα,  ο
χρωματισμός  πρέπει  να  έχει  επιτευχθεί  στην  α΄
ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί

ΝΑΙ

3.10 Ερμητικό  κλείσιμο,  προς  αποφυγή  διαρροής
οσμών  στο  περιβάλλον  και  για  προστασία  των
χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά
της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα

ΝΑΙ

3.11 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα
τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το
έτος κατασκευής

ΝΑΙ

4
Πιστοποιητικά
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4.1 Να  δοθούν  τα  παρακάτω  πιστοποιητικά  στην
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση  σε  αυτή,  που θα
έχουν  εκδοθεί  από
διαπιστευμένους  φορείς
πιστοποίησης.

ΝΑΙ

4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση  κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο  αυτού  και  αν  ο
ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα
τμήματα του κάδου,  πρέπει  ο
αντίστοιχος  κατασκευαστής
των  επί  μέρους  τμημάτων,
όπως  το  μεταλλικό  σώμα,  το
καπάκι  και οι τροχοί,  να είναι
πιστοποιημένος  και  αυτός
κατά  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αυτού. 

ΝΑΙ

4.1.2 Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  του
κατασκευαστή  των  κάδων  κατά  ISO  14001  ή
ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ

4.1.3 Πιστοποιητικό  κατασκευής  των  κάδων σύμφωνα
με  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)

ΝΑΙ

4.2
Να  δοθούν  τα  κατάλληλα  αποδεικτικά

συμμόρφωσης  με  την  οδηγία
2000/14/ΕΚ,  στην  Ελληνική
γλώσσα  ή  σε  επίσημη
μετάφραση  σε αυτή:

ΝΑΙ

4.2.1 Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης κατασκευαστή ΝΑΙ

4.2.2 Τεχνική  έκθεση  για  τις  μετρήσεις  θορύβου  που
διεξήχθησαν  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας

ΝΑΙ

4.3 Να δοθεί πιστοποιητικό επιψευδαργύρωσης κατά
ΕΝ  ISO 1461 η ισοδύναμο στην
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση  σε  αυτή,  που θα
έχει  εκδοθεί  από
διαπιστευμένο  φορέα
πιστοποίησης  ή  από  τον
γαβανιστή εφόσον αυτός είναι
καταχωρημένος  σε  κατάλληλο
σύστημα  διασφάλισης
ποιότητας όπως ISO 9001

ΝΑΙ

5
Δείγμα

5.1 Προκειμένου  να  διαπιστωθούν  και  να
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά  στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους
καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις  τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα  Αρχή  ή  τον  Αγοραστή,  εντός  10

ΝΑΙ
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ημερών  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  τους  οι
διαγωνιζόμενοι  να  επιδείξουν  δείγμα  των
προσφερομένων κάδων

6
Εγγύηση

6.1 Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει
εγγράφως  ότι  παρέχει  τις  εξής  εγγυήσεις  (ως
χρόνος  έναρξης  των  εγγυήσεων  ορίζεται  η
ημερομηνία  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής των κάδων):

ΝΑΙ

6.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η
εγγύηση  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τα
προβλεπόμενα  σε  οποιαδήποτε  εργοστασιακή
εγγύηση και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς
συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
(υπεύθυνη δήλωση)

> 2 έτη

6.1.2 Στο  διάστημα  της  εγγύησης  οι  βλάβες  να
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή,  ή εάν
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του
Προμηθευτή  μεταφερόμενοι  οι  κάδοι  με  έξοδα
της Προμηθεύτριας εταιρείας

ΝΑΙ

6.1.3 Υπεύθυνη δήλωση ότι  θα παρέχει  ανταλλακτικά
για  τους  κάδους  αποκομιδής  απορριμμάτων  με
έκπτωση για διάστημα 10 χρόνων. Σε περίπτωση
που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να
προσκομίσει  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση  του
νομίμου  εκπροσώπου  του  κατασκευαστή  των
κάδων

ΝΑΙ

6.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά
ανταλλακτικών   (υπεύθυνη  δήλωση από  τον
Προμηθευτή)

< 10 ημέρες

6.1.5 Η  ανταπόκριση  του  συνεργείου  συντήρησης  /
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση
περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ
εντός  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  (υπεύθυνη
δήλωση)

ΝΑΙ

6.2 Κάθε  παρτίδα  θα  συνοδεύεται  από  ένα
εικονογραφημένο,  το  δυνατόν,  τιμοκατάλογο
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται
σε περίπτωση έκδοσης νέου

ΝΑΙ

7
Χρόνος παράδοσης

7.1 Χρόνος παράδοσης κάδων < 60 ημέρες
7.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα

του  Αγοραστή  (Αμαξοστάσιο  του  Δήμου)  με  τα
έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή

ΝΑΙ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η  εργ  α  σία
συ  ν  α  ρ  μολόγησ  η  ς τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι
για χρήση

ΝΑΙ
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1
Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι  προσφερόμενοι  κάδοι  να  είναι  απολύτως
καινούργιοι,  αμεταχείριστοι  και  πρόσφατης
κατασκευής (τελευταίου εννιαμήνου)

ΝΑΙ

1.2 Οι  κάδοι  να  είναι  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και
υγιεινή  απόθεση  οικιακών,  εμπορικών  και
βιομηχανικών απορριμμάτων

ΝΑΙ

1.3 Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο EN 840-2/5/6 ΝΑΙ
1.4 Να  υποβληθούν  πρωτότυπα  τεχνικά

φυλλάδια  /prospectus (όχι  φωτοτυπίες),  στην
Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων
κάδων,  όπου  να  φαίνονται  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών

ΝΑΙ

2
Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα 240 L (±5%) ΝΑΙ
2.2 Κυρίως Σώμα
2.2.1 Να έχουν μορφή  που να διασφαλίζει τη μέγιστη

δυνατή  σταθερότητα,  έναντι  τυχόν  ανατροπής
τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή
τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την
ανατροπή τους από τον μηχανισμό ανύψωσης Στο
εμπρόσθιο  τμήμα  του  επιθυμητό  είναι  να
σχηματίζει  ανύψωση  τύπου  V  για  μεγαλύτερη
σταθερότητα και ασφάλεια.

ΝΑΙ

2.2.2 Πρόβλεψη  ειδικού  «νεροχύτη»  ή  ειδικού
υπερυψωμένου  χείλους,  για  την  αποφυγή
εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων

ΝΑΙ

2.2.3 Το  χείλος  των  κάδων  περιμετρικά  στο  επάνω
μέρος  πρέπει  να  τερματίζει  σε  κατάλληλα
διαμορφωμένο  περιφερειακά  πλαίσιο  με
στρογγυλεμένες γωνίες

ΝΑΙ

2.2.4  Όλα  τα  πλαστικά  τμήματα  θα  πρέπει  να  είναι
μονομπλόκ  και  να έχουν  κατασκευαστεί  με
συμπαγή  χύτευση  πλαστικού  (πολυαιθυλενίου)
υπό  πίεση  (INJECTION)  από  πολυαιθυλένιο
υψηλού  μοριακού  βάρους  με  ειδικούς
σταθεροποιητές  έναντι  πολυμερισμού  από
υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.

ΝΑΙ

2.2.5 Να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές
και  πολύ  υψηλές  θερμοκρασίες,  κλιματολογικές
μεταβολές και σε χημικές αντιδράσεις.

ΝΑΙ

2.2.6 Να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας
πολυαιθυλένιο,  πάχους  τουλάχιστον  4mm.  Να
υποβληθεί  βεβαίωση  του  κατασκευαστή  των
κάδων  για  τα  πάχη  και  τον  τύπο  των  υλικών
κατασκευής των κάδων.

ΝΑΙ

2.2.7 Να έχει ισχυρά τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένα
κατά το μήκος της μπροστινής πλευράς του κάδου

ΝΑΙ

2.2.8 Το  σώμα  να  είναι  κατάλληλα  ενισχυμένο  στις
γωνίες για προστασία από τις κρούσεις.

ΝΑΙ

2.2.9 Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν κάθετες  ΝΑΙ
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αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
σε κάθε γωνία έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη 
νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων

2.2.10 Στον  πυθμένα  των  κάδων  θα  πρέπει  να
προβλέπεται  οπή  αποχέτευσης,  διαμέτρου
τουλάχιστον Ø 35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή
υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ
Α

2.2.11 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο
να  φέρει  πρόσθετο  ελαστικό  δακτύλιο,  ώστε
εύχρηστα και  με απλή στρέψη να ασφαλίζει  και
ταυτόχρονα  να  στεγανοποιεί  τον  πυθμένα,
αποτρέποντας  υγρά  απορριμμάτων  να
διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο

ΝΑΙ

2.2.12 Ικανός αριθμός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών
ή  κατάλληλης  διαμόρφωσης,  για  τον  άνετο  και
ασφαλή χειρισμό του κάδου 

ΝΑΙ

2.2.13 Στην  πρόσοψη  να  υπάρχει  μία  ενιαία,  λεία  και
ανθεκτική  επιφάνεια  επαρκούς  εμβαδού
κατάλληλη  για  την  τοποθέτηση  μηνυμάτων,
λογοτύπων και  στοιχείων ιδιοκτησίας.  Με έξοδα
του αναδόχου θα τοποθετηθεί λογότυπο επί των
κάδων. Το λογότυπο θα επιλεγεί από την αρμόδια
υπηρεσία.

ΝΑΙ

2.2.14 Τοποθέτηση  πάνω  στον  κάδο  ανάγλυφης
ανεξίτηλης  εκτύπωσης  ή  ανεξίτηλης
θερμοεκτύπωσης  με  τον  οίκο  κατασκευής,
ημερομηνία,  αύξοντα  αριθμό,  νόρμα  που
ανταποκρίνεται  ο κάδος,  ωφέλιμο φορτίο  κάδου
εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε
L σύμφωνα με το Πρότυπο EN 840.

ΝΑΙ

2.2.15 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα ο χρωματισμός
πρέπει  να  επιτευχθεί  στη  Α΄  ύλη,  προτού  αυτή
επεξεργαστεί σε χρώμα σκούρο πράσινο

ΝΑΙ

2.3 Ανάρτηση κάδου
2.3.3 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή

με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας 
ΝΑΙ

2.4 Τροχοί
2.4.1 Δύο  αθόρυβοι  τροχοί  από  συμπαγές  ελαστικό

διαμέτρου 200 mm με μεταλλική ζάντα 
ΝΑΙ

2.4.2 Βαρέως  τύπου  τροχοί  με  αντοχή  φορτίου  ο
καθένας

> 100 kg

2.4.3 Ο  άξονας  έδρασης  των  τροχών  να  είναι
ανοξείδωτος

ΝΑΙ

2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για
μηχανική  αυτοματοποιημένη  αποκομιδή
απορριμμάτων  για  όλους  τους  τύπους  των
απορριμματοφόρων  οχημάτων  (και  πλυντηρίων
κάδων)

ΝΑΙ

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους

ΝΑΙ

3
Καπάκι Κάδου

3.1 Εύχρηστο  και  ελαφρύ  πλαστικό  καπάκι,  μονού
τοιχώματος  κατάλληλου  πάχους,  που  του
προσδίδει  ανθεκτικότητα  (να  γίνει  σχετική
αναφορά)

ΝΑΙ

3.2 Ελαφρά  κεκλιμένο/κυρτωμένο  με  κατάλληλες
νευρώσεις,  ώστε  να  ολισθαίνουν  τα  νερά  της

ΝΑΙ
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βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή
3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας

πρωτογενές πολυαιθυλένιο
ΝΑΙ

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα > 2
3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει

τη  δυνατότητα  να  έχει  ελαστική  παραμόρφωση,
να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό,
βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και
να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία

ΝΑΙ

3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων θα
γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η
μέγιστη  δυνατή  προστασία  του  από  μηχανικές
καταπονήσεις  έστω  και  εάν  αυτό  παραμείνει
τελείως ανοικτό 

ΝΑΙ

3.7 Να  ανοίγει  πλήρως  το  καπάκι,  ώστε  να
διευκολύνεται  η  εκκένωση  του  κάδου  στο
απορριμματοφόρο  όχημα.  Το  άνοιγμα  και
κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό,
δίχως  να απαιτείται  άσκηση μεγάλης  σωματικής
δύναμης.

ΝΑΙ

3.8 Για  ομοιογένεια  και  ανθεκτικότητα,  ο
χρωματισμός  πρέπει  να  έχει  επιτευχθεί  στην  α΄
ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί σε χρώμα σκούρο
πράσινο

ΝΑΙ

3.9 Ερμητικό  κλείσιμο,  προς  αποφυγή  διαρροής
οσμών  στο  περιβάλλον  και  για  προστασία  των
χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά
της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα

ΝΑΙ

3.10 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα
τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το
έτος κατασκευής

ΝΑΙ

4
Πιστοποιητικά

4.1 Να  δοθούν  τα  παρακάτω  πιστοποιητικά  στην
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση  σε  αυτή,  που θα
έχουν  εκδοθεί  από
διαπιστευμένους  φορείς
πιστοποίησης.

ΝΑΙ

4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση  κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο  αυτού  και  αν  ο
ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα
τμήματα του κάδου,  πρέπει  ο
αντίστοιχος  κατασκευαστής
των  επί  μέρους  τμημάτων,
όπως  το  μεταλλικό  σώμα,  το
καπάκι  και οι τροχοί,  να είναι
πιστοποιημένος  και  αυτός
κατά  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αυτού

ΝΑΙ

4.1.2 Πιστοποιητικό  κατασκευής  των  κάδων σύμφωνα
με το 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).

ΝΑΙ

4.1.3 Δήλωση Συμμόρφωσης CE κατασκευαστή ΝΑΙ
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4.1.4
Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  του

κατασκευαστή των κάδων κατά
ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού

ΝΑΙ

5
Δείγμα

5.1 Προκειμένου  να  διαπιστωθούν  και  να
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά  στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους
καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις  τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα  Αρχή  ή  τον  Αγοραστή,  εντός  10
ημερών  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  τους  οι
διαγωνιζόμενοι  να  επιδείξουν  δείγμα  των
προσφερομένων κάδων

ΝΑΙ

6
Εγγύηση

6.1 Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει
εγγράφως  ότι  παρέχει  τις  εξής  εγγυήσεις  (ως
χρόνος  έναρξης  των  εγγυήσεων  ορίζεται  η
ημερομηνία  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής των κάδων):

ΝΑΙ

6.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η
εγγύηση  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τα
προβλεπόμενα  σε  οποιαδήποτε  εργοστασιακή
εγγύηση και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς
συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
(υπεύθυνη δήλωση)

> 2 έτη

6.1.2 Στο  διάστημα  της  εγγύησης  οι  βλάβες  να
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή,  ή εάν
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του
Προμηθευτή  μεταφερόμενοι  οι  κάδοι  με  έξοδα
της Προμηθεύτριας εταιρείας

ΝΑΙ

6.1.3 Υπεύθυνη δήλωση ότι  θα παρέχει  ανταλλακτικά
για  τους  κάδους  αποκομιδής  απορριμμάτων  με
έκπτωση για διάστημα 10 χρόνων. Σε περίπτωση
που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να
προσκομίσει  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση  του
νομίμου  εκπροσώπου  του  κατασκευαστή  των
κάδων

ΝΑΙ

6.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά
ανταλλακτικών   (υπεύθυνη  δήλωση από  τον
Προμηθευτή)

< 10 ημέρες

6.1.5 Η  ανταπόκριση  του  συνεργείου  συντήρησης  /
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση
περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ
εντός  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  (υπεύθυνη
δήλωση)

ΝΑΙ

6.2 Κάθε  παρτίδα  θα  συνοδεύεται  από  ένα
εικονογραφημένο,  το  δυνατόν,  τιμοκατάλογο
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται
σε περίπτωση έκδοσης νέου

ΝΑΙ

7
Χρόνος παράδοσης

7.1 Χρόνος παράδοσης κάδων < 60 ημέρες
7.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα ΝΑΙ
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του  Αγοραστή  (Αμαξοστάσιο  του  Δήμου)  με  τα
έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η  εργ  α  σία
συ  ν  α  ρ  μολόγησ  η  ς τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι
για χρήση

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ Γ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΙ ΚΑΔΟΙ
Γ.1 ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΙ ΚΑΔΟΙ 2Χ35 ΛΙΤΡΩΝ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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1
Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι  προσφερόμενοι  κάδοι  να  είναι  απολύτως
καινούργιοι,  αμεταχείριστοι  και  πρόσφατης
κατασκευής 

ΝΑΙ

1.2 Οι  κάδοι  να  είναι  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και
υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων πεζών.

ΝΑΙ

1,3 Μεγάλη  αντοχή  σε  διάβρωση  και  αναφλέξεις/
πυρπολήσεις

ΝΑΙ

1.4 Να  υποβληθούν  πρωτότυπα  τεχνικά
φυλλάδια  /prospectus (όχι  φωτοτυπίες),  στην
Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων
κάδων,  όπου  να  φαίνονται  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών

ΝΑΙ

1.5 Ο κάθε επiστήλιος απορριμματοδέκτης θα έχει 
δύο δοχεία απορριμμάτων 

ΝΑΙ

2
Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα 2Χ35 L(±5%)
2.2 Θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας

επιψευδαργυρωμένα  χαλιβδόφυλλα   πάχους
τουλάχιστον 0,8 μμ και
διαμορφωμένοι  κυλινδρικά  με  βαθιές
περιμετρικές  ραβδονευρώσεις  και  διακοσμητικές
διατρήσεις.  Στο  επάνω  μέρος  θα  υπάρχει
κατάλληλο περιμετρικό κορδόνι για προστασία και
ο πυθμένας θα φέρει οπές για την αποστράγγιση
των υδάτων

ΝΑΙ

2.3  Θα φέρουν ειδικούς βραχίονες από γαλβανισμένο
χαλυβδοφυλλο  πάχους  τουλάχιστον  2μμ,για  την
ανάρτηση των κάδων σε στύλους, μεμονωμένα ή
κατά ζεύγη.

ΝΑΙ

2.4 Στο πίσω μέρος του κάδου θα υπάρχει κατάλληλη
διαμόρφωση για την ανάρτηση , στον βραχίονα ενώ
εξωτερικά του πυθμένα του θα  υπάρχει κατάλληλη
διαμόρφωση  (μεντεσές),  που  θα  επιτρέπει,
αναστροφή του κάδου έως και 170ο

ΝΑΙ

3 Στύλος στήριξης

3.1 Θα  φέρουν  στύλο  στήριξης  διαμέτρου
τουλάχιστον  60μμ,  από  γαλβανισμένο  σωλήνα
πάχους τουλάχιστον 2μμ, και ύψους 1μέτρο , με
διακοσμητικό  τελείωμα,  Στο  κάτω  άκρο  φέρει
δίσκο  πάχους  τουλάχιστον  2μμ,  που  θα  έχει  3
οπές κατάλληλες για την στερέωση στο έδαφος με
κατάλληλης διατομής βίδες και ουπες.

ΝΑΙ



Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4 Βαφή
4.1 Οι  κάδοι,  θα  είναι  βαμμένοι  εξωτερικά,  με

ηλεκτροστατική  πούδρα  (powder)  POLYESTER  σε
χρώμα επιλογής του Δήμου. 

ΝΑΙ

5
Δείγμα

5.1 Προκειμένου  να  διαπιστωθούν  και  να
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά  στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους
καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις  τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα  Αρχή  ή  τον  Αγοραστή,  εντός  10
ημερών  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  τους  οι
διαγωνιζόμενοι  να  επιδείξουν  δείγμα  των
προσφερομένων κάδων

ΝΑΙ

6 Πιστοποιητικά
6.1 Να  δοθούν  τα  παρακάτω  πιστοποιητικά  στην

Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση  σε  αυτή,  που θα
έχουν  εκδοθεί  από
διαπιστευμένους  φορείς
πιστοποίησης.

ΝΑΙ

6.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση  κατά  ISO 9001  ή  ισοδύναμο αυτού
Εάν  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  ο  ίδιος
κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό  ISO  9001  για  εμπορεία  και
συντήρηση 

ΝΑΙ

6.1.2 Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  του
κατασκευαστή  των  κάδων  κατά  ISO  14001  ή
ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ

6.2 Βεβαίωση του κατασκευαστή των για τα πάχη και
τον τύπο των υλικών κατασκευής

ΝΑΙ

7
Εγγύηση

7.1 Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει
εγγράφως  ότι  παρέχει  τις  εξής  εγγυήσεις  (ως
χρόνος  έναρξης  των  εγγυήσεων  ορίζεται  η
ημερομηνία  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής των κάδων):

ΝΑΙ

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η
εγγύηση  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τα
προβλεπόμενα  σε  οποιαδήποτε  εργοστασιακή
εγγύηση και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς
συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
(υπεύθυνη δήλωση)

> 2 έτη

7.1.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι  θα παρέχει  ανταλλακτικά
για  τους  κάδους  με  έκπτωση  για  διάστημα  10
χρόνων. Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  ο  ίδιος
κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει σχετική
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του
κατασκευαστή των κάδων

ΝΑΙ

7.1.3 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά
ανταλλακτικών   (υπεύθυνη  δήλωση από  τον
Προμηθευτή)

< 10 ημέρες
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8
Χρόνος παράδοσης

8.1 Χρόνος παράδοσης < 60 ημέρες
8.2 Η  τελική  παράδοση  να  γίνει  στην  έδρα  του

Αγοραστή (Αμαξοστάσιο του Δήμου) με τα έξοδα
να βαρύνουν τον Προμηθευτή

ΝΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, για τη 
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος.

Η τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει :
1. Τεχνική έκθεση με τα ακριβή τεχνικά στοιχεία-τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προσφοράς

του διαγωνιζόμενου, δηλαδή, λεπτομερής περιγραφή όλων των προσφερόμενων ειδών.
2. Συμπληρωμένο  Φύλλο  Συμμόρφωσης  με  αναλυτικές  και  επεξηγηματικές  απαντήσεις  που  να

παραπέμπουν σε συγκεκριμένες  παραγράφους  των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου
είναι δυνατό και της Τεχνικής Έκθεσης

3. Τα  πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις,  δηλώσεις  και  υπεύθυνες  δηλώσεις  που  απαιτούνται  από  τις
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, για κάθε τύπο κάδου.

4. Πρωτότυπα  τεχνικά  φυλλάδια/prospectus (όχι  φωτοτυπίες),  στην  Ελληνική  γλώσσα  κατά
προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι  εφικτό, των προσφερόμενων κάδων,  όπου να
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών

Πρέβεζα 18.05.2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η συντάξασα Ο Δ/ντης

Ιφιγένεια Πρασσά Ευάγγελος Καζούκας
Χημικός Μηχανικός Γεωπόνος
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4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΟΜΑΔΑ Α: Μεταλλικοί κάδοι

Α1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100   L
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1
Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι  προσφερόμενοι  κάδοι  να  είναι  απολύτως
καινούργιοι,  αμεταχείριστοι  και  πρόσφατης
κατασκευής (τελευταίου εννιαμήνου)

ΝΑΙ

1.2 Οι  κάδοι  να  είναι  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και
υγιεινή  απόθεση  οικιακών,  εμπορικών  και
βιομηχανικών απορριμμάτων

ΝΑΙ

1.3 Κατασκευή  σύμφωνα με  τη  σειρά  προτύπων EN
840:  2012  ή  νεότερη  ισχύουσα  έκδοσή  της
(συμμόρφωση  με  απαιτήσεις  διαστάσεων  και
σχεδιασμού/τεχνικά  χαρακτηριστικά,  απαιτήσεις
επιδόσεων και  μεθόδων δοκιμής  και  απαιτήσεις
ασφάλειας  και  υγιεινής).  Να  υποβληθεί  με  την
τεχνική προσφορά η σχετική πιστοποίηση 

ΝΑΙ

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις/
πυρπολήσεις.

ΝΑΙ

1.5 Δυνατότητα  ανακύκλωσης  του  κάδου  στο  τέλος
της ωφέλιμης ζωής του

ΝΑΙ

1.6 Να  υποβληθούν  πρωτότυπα  τεχνικά
φυλλάδια  /prospectus (όχι  φωτοτυπίες),  στην
Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων
κάδων,  όπου  να  φαίνονται  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών

ΝΑΙ

2
Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα 1.100 L (±5%)
2.2 Κυρίως Σώμα
2.2.1 Το  κυρίως  σώμα  των  κάδων

(συμπεριλαμβανομένου  του  πυθμένα)  να  είναι
από υψηλής ποιότητας χαλυβδοελάσματα και να
φέρει  κατάλληλες  πολλαπλές  και  συνεχόμενες
βαθιές  πρεσαριστές  νευρώσεις,  ώστε  να
αποφεύγεται  η  παραμόρφωση  των  τοιχωμάτων
του κατά τη χρήση. Να υποβληθεί βεβαίωση του
κατασκευαστή  των κάδων για  τα  πάχη και  τον
τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να
δηλωθούν  τουλάχιστον  οι  ακόλουθες  ιδιότητες
των  υλικών:  όριο  θραύσης  σε  εφελκυσμό,
σκληρότητα και αντοχή στη διάβρωση.

ΝΑΙ

2.2.2 Να  έχουν  κωνική  μορφή  (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 και εύκολη εκκένωσή τους
από  τα  απορρίμματα,  με  ολίσθηση,  κατά  την
ανατροπή τους από τον μηχανισμό ανύψωσης

ΝΑΙ

2.2.3 Πρόβλεψη  ειδικού  «νεροχύτη»  ή  ειδικού
υπερυψωμένου  χείλους,  για  την  αποφυγή
εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων

ΝΑΙ

2.2.4 Το  χείλος  των  κάδων  περιμετρικά  στο  επάνω
μέρος  πρέπει  να  τερματίζει  σε  κατάλληλα

ΝΑΙ
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διαμορφωμένο  περιφερειακά  πλαίσιο  σχήματος
(Π) με στρογγυλεμένες γωνίες

2.2.5 Οι  κάδοι  να  είναι  κατασκευασμένοι  από
χαλυβδοέλασμα  πάχους  τουλάχιστον  1,25  mm
(σώμα)  και  1,50  mm  (πυθμένας)  με  πρόσθετη
θερμή  επιψευδαργύρωση  μετά  την  πλήρη
συγκόλληση  και  ενσωμάτωση  όλων  των
μεταλλικών μερών (για αντιδιαβρωτική προστασία
και λεία το δυνατό επιφάνεια), σε πλήρες μπάνιο
εγγυημένης καθαριότητας 99,95% σε ακατέργαστο
ψευδάργυρο.

ΝΑΙ

2.2.6 Το  πάχος  γαλβανίσματος  δεν  πρέπει  να  είναι
μικρότερο των εβδομήντα μικρών (70 μm) ή 500
gr/m2 σε οποιοδήποτε σημείο του κάδου

ΝΑΙ

2.2.7 Να δοθεί πιστοποιητικό επιψευδαργύρωσης κατά
ΕΝ  ISO 1461 η ισοδύναμο

ΝΑΙ

2.2.8 Η  συγκολλήσεις  των  κύριων  χαλυβδοελασμάτων
του σώματος να γίνονται εσωτερικά ή εξωτερικά
και θα είναι συνεχείς και στεγανές, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται  η  στεγανότητά τους και  με τρόπο
που  να  αποκλείει  τα  διάκενα  μεταξύ  των
χαλυβδοελασμάτων,  ώστε  να  μην  εισχωρούν  σε
αυτά  υγρά  και  οξέα  των  απορριμμάτων  που
προκαλούν διάβρωσή τους, ενώ  ο πυθμένας θα
είναι  διαμορφωμένος  σε  μονοκόμματη  λεκάνη
χωρίς ραφές.

ΝΑΙ

2.2.9 Το  σώμα  θα  φέρει  εξωτερικά  2  πρόσθετες
ενισχυτικές  γονατίδες  στα  σημεία  στρέψεως για
μεγαλύτερη  ανθεκτικότητα  και  αποφυγή
παραμορφωσεων πάχους τουλάχιστον 2mm

ΝΑΙ

2.2.10 Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν κάθετες  
αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
σε κάθε γωνία έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη 
νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων

ΝΑΙ

2.2.11 Στον  πυθμένα  των  κάδων  θα  πρέπει  να
προβλέπεται  οπή  αποχέτευσης,  διαμέτρου
τουλάχιστον Ø 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή
υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων

ΝΑΙ

2.2.12 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο
να  φέρει  πρόσθετο  ελαστικό  δακτύλιο,  ώστε
εύχρηστα και  με απλή στρέψη να ασφαλίζει  και
ταυτόχρονα  να  στεγανοποιεί  τον  πυθμένα,
αποτρέποντας  υγρά  απορριμμάτων  να
διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο

ΝΑΙ

2.2.13 Ικανός αριθμός χαλύβδινων, στιβαρής κατασκευής
χειρολαβών  για  τον  άνετο  και  ασφαλή χειρισμό
του  κάδου.  Οι  χειρολαβές  θα  είναι  όλες
τοποθετημένες στο κυρίως σώμα του κάδου μόνο
με  ηλεκτροσυγκόλληση,  πριν  την   εν  θερμώ
επιψευδαργύρωση.

> 4

2.2.14 Στην  πρόσοψη  να  υπάρχει  μία  ενιαία,  λεία  και
ανθεκτική  επιφάνεια  επαρκούς  εμβαδού
κατάλληλη  για  την  τοποθέτηση  μηνυμάτων,
λογοτύπων και  στοιχείων ιδιοκτησίας.  Με έξοδα
του αναδόχου θα τοποθετηθεί λογότυπο επί των
κάδων. Το λογότυπο θα επιλεγεί από την αρμόδια
υπηρεσία.

ΝΑΙ

2.2.15 Μεταλλική  πινακίδα  ή  τοποθέτηση  πάνω  στον ΝΑΙ
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κάδο αυτοκόλλητου PVC με τον οίκο κατασκευής,
ημερομηνία,  αύξοντα  αριθμό,  νόρμα  που
ανταποκρίνεται  ο κάδος,  ωφέλιμο φορτίο  κάδου
εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε
L σύμφωνα με το Πρότυπο EN 840.

2.2.16 Μεταλλικός εύχρηστος και στιβαρός ποδομοχλός
από σωλήνα και λάμες ανύψωσης ικανού πάχους,
με  πρόσθετη  επίσης  θερμή  επιψευδαργύρωση,
ώστε  να  προστατεύεται  κατάλληλα  από  τη
διάβρωση.  Θα  έχει  ικανό  μήκος  και  κατάλληλη
απόσταση από το έδαφος για το εύκολο άνοιγμα
του  καπακιού  με  το  πόδι  χωρίς  την  παρεμβολή
χεριών (είτε  ο κάδος βρίσκεται  πάνω, είτε  κάτω
από το πεζοδρόμιο). 

ΝΑΙ

2.3 Ανάρτηση κάδου
2.3.1 Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα

πρέπει  να φέρουν στα πλευρικά  τοιχώματα δύο
μεταλλικές  ενισχύσεις με  ισχυρούς  μεταλλικούς
πείρους  ανάρτησης  από  σωλήνα βαρέως τύπου,
διαμέτρου   40   2  χιλιοστών,  πάχους
τουλάχιστον 4 χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών,
πρόσθετες  ειδικές  χειρολαβές  ανάρτησης,
σύμφωνα με το πρότυπο EN 840. 

2

2.3.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση
και περιστροφή φορτίου

> 400 kg

2.3.3 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή
με  ανυψωτικό  μηχανισμό  τύπου  χτένας  (DIN
30700),  τύπου  βραχιόνων  (περιστροφέα)  και
τύπου χειρολαβής

ΝΑΙ

2.4 Τροχοί
2.4.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό

διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής
360° με μεταλλική ζάντα. 

ΝΑΙ

2.4.2 Βαρέως  τύπου  τροχοί  με  αντοχή  φορτίου  ο
καθένας

> 200 kg

2.4.3 Κάθε  τροχός  να  εδράζεται  σε  αντίστοιχες
εργονομικά  τοποθετημένες  κονσόλες  ανάρτησης
και η ενσωμάτωση να επιτυγχάνεται με τέσσερις
(4)  ανοξείδωτους  κοχλίες  με  τα  αντίστοιχα
περικόχλια   ασφαλείας.  Οι  κονσόλες  ανάρτησης
θα  πρέπει  να  είναι  βαρέως  τύπου,  πάχους
τουλάχιστον 4mm, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη
αντοχή,  στα  τυχόν  υπέρβαρα  φορτία  και  τις
μηχανικές καταπονήσεις.

ΝΑΙ

2.4.4 Ύπαρξη  ποδόφρενου  στους  δυο  μπροστινούς
τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου.
Η  πέδηση  θα  ενεργοποιείται  με  απλό  πάτημα
προς τα κάτω του πεντάλ και θα απενεργοποιείται
απαραιτήτως  με  τον  ίδιο  τρόπο,  ώστε  να  είναι
εύχρηστοι  για  τους  εργαζόμενους  στην
Καθαριότητα.

ΝΑΙ

2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για
μηχανική  αυτοματοποιημένη  αποκομιδή
απορριμμάτων  για  όλους  τους  τύπους  των
απορριμματοφόρων  οχημάτων  (και  πλυντηρίων
κάδων)

ΝΑΙ

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους

ΝΑΙ
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3
Καπάκι Κάδου

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι,  μονού ή
διπλού τοιχώματος κατάλληλου πάχους, που του
προσδίδει  ανθεκτικότητα  (να  γίνει  σχετική
αναφορά)

ΝΑΙ

3.2 Ελαφρά  κεκλιμένο/κυρτωμένο  με  κατάλληλες
νευρώσεις,  ώστε  να  ολισθαίνουν  τα  νερά  της
βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή

ΝΑΙ

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
πρωτογενές πολυαιθυλένιο.

ΝΑΙ

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα > 2
3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει

τη  δυνατότητα  να  έχει  ελαστική  παραμόρφωση,
να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό,
βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και
να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία

ΝΑΙ

3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων θα
γίνεται  με  κατάλληλους  στιβαρής  κατασκευής
μεντεσέδες διαμορφώνοντας δύο χειρολαβές που
εδράζονται στην επάνω και  οπίσθια πλευρά των
κάδων και θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο,
ώστε  να  διασφαλίζεται  η  μέγιστη  δυνατή
προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω
και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό 

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

3.8 Το  χρώμα  του  καπακιού  πρέπει  να  είναι  τύπου
RAL σε χρώμα πράσινο

ΝΑΙ

3.9 Για  ομοιογένεια  και  ανθεκτικότητα,  ο
χρωματισμός  πρέπει  να  έχει  επιτευχθεί  στην  α΄
ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί

ΝΑΙ

3.10 Ερμητικό  κλείσιμο,  προς  αποφυγή  διαρροής
οσμών  στο  περιβάλλον  και  για  προστασία  των
χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά
της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα

ΝΑΙ

3.11 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα
τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το
έτος κατασκευής

ΝΑΙ

4
Πιστοποιητικά

4.1 Να  δοθούν  τα  παρακάτω  πιστοποιητικά  στην
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση  σε  αυτή,  που θα
έχουν  εκδοθεί  από
διαπιστευμένους  φορείς
πιστοποίησης.

ΝΑΙ

4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση  κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο  αυτού  και  αν  ο
ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα
τμήματα του κάδου,  πρέπει  ο
αντίστοιχος  κατασκευαστής
των  επί  μέρους  τμημάτων,

ΝΑΙ
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όπως  το  μεταλλικό  σώμα,  το
καπάκι  και οι τροχοί,  να είναι
πιστοποιημένος  και  αυτός
κατά  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αυτού. 

4.1.2 Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  του
κατασκευαστή  των  κάδων  κατά  ISO  14001  ή
ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ

4.1.3 Πιστοποιητικό  κατασκευής  των  κάδων σύμφωνα
με  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)

ΝΑΙ

4.2
Να  δοθούν  τα  κατάλληλα  αποδεικτικά

συμμόρφωσης  με  την  οδηγία
2000/14/ΕΚ,  στην  Ελληνική
γλώσσα  ή  σε  επίσημη
μετάφραση  σε αυτή:

ΝΑΙ

4.2.1 Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης κατασκευαστή ΝΑΙ

4.2.2 Τεχνική  έκθεση  για  τις  μετρήσεις  θορύβου  που
διεξήχθησαν  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις της ανωτέρω οδηγίας

ΝΑΙ

4.3 Να δοθεί πιστοποιητικό επιψευδαργύρωσης κατά
ΕΝ  ISO 1461 η ισοδύναμο στην
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση  σε  αυτή,  που θα
έχει  εκδοθεί  από
διαπιστευμένο  φορέα
πιστοποίησης  ή  από  τον
γαβανιστή εφόσον αυτός είναι
καταχωρημένος  σε  κατάλληλο
σύστημα  διασφάλισης
ποιότητας όπως ISO 9001

ΝΑΙ

5
Δείγμα

5.1 Προκειμένου  να  διαπιστωθούν  και  να
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά  στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους
καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις  τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα  Αρχή  ή  τον  Αγοραστή,  εντός  10
ημερών  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  τους  οι
διαγωνιζόμενοι  να  επιδείξουν  δείγμα  των
προσφερομένων κάδων

ΝΑΙ

6
Εγγύηση

6.1 Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει
εγγράφως  ότι  παρέχει  τις  εξής  εγγυήσεις  (ως
χρόνος  έναρξης  των  εγγυήσεων  ορίζεται  η
ημερομηνία  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής των κάδων):

ΝΑΙ

6.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η
εγγύηση  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τα
προβλεπόμενα  σε  οποιαδήποτε  εργοστασιακή

> 2 έτη
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εγγύηση και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς
συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
(υπεύθυνη δήλωση)

6.1.2 Στο  διάστημα  της  εγγύησης  οι  βλάβες  να
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή,  ή εάν
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του
Προμηθευτή  μεταφερόμενοι  οι  κάδοι  με  έξοδα
της Προμηθεύτριας εταιρείας

ΝΑΙ

6.1.3 Υπεύθυνη δήλωση ότι  θα παρέχει  ανταλλακτικά
για  τους  κάδους  αποκομιδής  απορριμμάτων  με
έκπτωση για διάστημα 10 χρόνων. Σε περίπτωση
που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να
προσκομίσει  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση  του
νομίμου  εκπροσώπου  του  κατασκευαστή  των
κάδων

ΝΑΙ

6.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά
ανταλλακτικών   (υπεύθυνη  δήλωση από  τον
Προμηθευτή)

< 10 ημέρες

6.1.5 Η  ανταπόκριση  του  συνεργείου  συντήρησης  /
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση
περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ
εντός  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  (υπεύθυνη
δήλωση)

ΝΑΙ

6.2 Κάθε  παρτίδα  θα  συνοδεύεται  από  ένα
εικονογραφημένο,  το  δυνατόν,  τιμοκατάλογο
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται
σε περίπτωση έκδοσης νέου

ΝΑΙ

7
Χρόνος παράδοσης

7.1 Χρόνος παράδοσης κάδων < 60 ημέρες
7.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα

του  Αγοραστή  (Αμαξοστάσιο  του  Δήμου)  με  τα
έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή

ΝΑΙ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η  εργ  α  σία
συ  ν  α  ρ  μολόγησ  η  ς τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι
για χρήση

ΝΑΙ

Ο προσφέρων

Υπογραφή
Σφραγίδα



ΟΜΑΔΑ Β. Πλαστικοί κάδοι
Β.2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 ΛΙΤΡΩΝ
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1
Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι  προσφερόμενοι  κάδοι  να  είναι  απολύτως
καινούργιοι,  αμεταχείριστοι  και  πρόσφατης
κατασκευής (τελευταίου εννιαμήνου)

ΝΑΙ

1.2 Οι  κάδοι  να  είναι  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και
υγιεινή  απόθεση  οικιακών,  εμπορικών  και
βιομηχανικών απορριμμάτων

ΝΑΙ

1.3 Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο EN 840-2/5/6 ΝΑΙ
1.4 Να  υποβληθούν  πρωτότυπα  τεχνικά

φυλλάδια  /prospectus (όχι  φωτοτυπίες),  στην
Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων
κάδων,  όπου  να  φαίνονται  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών

ΝΑΙ

2
Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα 240 L (±5%) ΝΑΙ
2.2 Κυρίως Σώμα
2.2.1 Να έχουν μορφή  που να διασφαλίζει τη μέγιστη

δυνατή  σταθερότητα,  έναντι  τυχόν  ανατροπής
τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή
τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την
ανατροπή τους από τον μηχανισμό ανύψωσης Στο
εμπρόσθιο  τμήμα  του  επιθυμητό  είναι  να
σχηματίζει  ανύψωση  τύπου  V  για  μεγαλύτερη
σταθερότητα και ασφάλεια.

ΝΑΙ

2.2.2 Πρόβλεψη  ειδικού  «νεροχύτη»  ή  ειδικού
υπερυψωμένου  χείλους,  για  την  αποφυγή
εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων

ΝΑΙ

2.2.3 Το  χείλος  των  κάδων  περιμετρικά  στο  επάνω
μέρος  πρέπει  να  τερματίζει  σε  κατάλληλα
διαμορφωμένο  περιφερειακά  πλαίσιο  με
στρογγυλεμένες γωνίες

ΝΑΙ

2.2.4  Όλα  τα  πλαστικά  τμήματα  θα  πρέπει  να  είναι
μονομπλόκ  και  να έχουν  κατασκευαστεί  με
συμπαγή  χύτευση  πλαστικού  (πολυαιθυλενίου)
υπό  πίεση  (INJECTION)  από  πολυαιθυλένιο
υψηλού  μοριακού  βάρους  με  ειδικούς
σταθεροποιητές  έναντι  πολυμερισμού  από
υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.

ΝΑΙ

2.2.5 Να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές
και  πολύ  υψηλές  θερμοκρασίες,  κλιματολογικές
μεταβολές και σε χημικές αντιδράσεις.

ΝΑΙ

2.2.6 Να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας
πολυαιθυλένιο,  πάχους  τουλάχιστον  4mm.  Να
υποβληθεί  βεβαίωση  του  κατασκευαστή  των
κάδων  για  τα  πάχη  και  τον  τύπο  των  υλικών
κατασκευής των κάδων.

ΝΑΙ

2.2.7 Να έχει ισχυρά τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένα
κατά το μήκος της μπροστινής πλευράς του κάδου

ΝΑΙ

2.2.8 Το  σώμα  να  είναι  κατάλληλα  ενισχυμένο  στις
γωνίες για προστασία από τις κρούσεις.

ΝΑΙ

2.2.9 Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν κάθετες  
αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
σε κάθε γωνία έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη 

ΝΑΙ
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νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων
2.2.10 Στον  πυθμένα  των  κάδων  θα  πρέπει  να

προβλέπεται  οπή  αποχέτευσης,  διαμέτρου
τουλάχιστον Ø 35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή
υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ
Α

2.2.11 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο
να  φέρει  πρόσθετο  ελαστικό  δακτύλιο,  ώστε
εύχρηστα και  με απλή στρέψη να ασφαλίζει  και
ταυτόχρονα  να  στεγανοποιεί  τον  πυθμένα,
αποτρέποντας  υγρά  απορριμμάτων  να
διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο

ΝΑΙ

2.2.12 Ικανός αριθμός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών
ή  κατάλληλης  διαμόρφωσης,  για  τον  άνετο  και
ασφαλή χειρισμό του κάδου 

ΝΑΙ

2.2.13 Στην  πρόσοψη  να  υπάρχει  μία  ενιαία,  λεία  και
ανθεκτική  επιφάνεια  επαρκούς  εμβαδού
κατάλληλη  για  την  τοποθέτηση  μηνυμάτων,
λογοτύπων και  στοιχείων ιδιοκτησίας.  Με έξοδα
του αναδόχου θα τοποθετηθεί λογότυπο επί των
κάδων. Το λογότυπο θα επιλεγεί από την αρμόδια
υπηρεσία.

ΝΑΙ

2.2.14 Τοποθέτηση  πάνω  στον  κάδο  ανάγλυφης
ανεξίτηλης  εκτύπωσης  ή  ανεξίτηλης
θερμοεκτύπωσης  με  τον  οίκο  κατασκευής,
ημερομηνία,  αύξοντα  αριθμό,  νόρμα  που
ανταποκρίνεται  ο κάδος,  ωφέλιμο φορτίο  κάδου
εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε
L σύμφωνα με το Πρότυπο EN 840.

ΝΑΙ

2.2.15 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα ο χρωματισμός
πρέπει  να  επιτευχθεί  στη  Α΄  ύλη,  προτού  αυτή
επεξεργαστεί σε χρώμα σκούρο πράσινο

ΝΑΙ

2.3 Ανάρτηση κάδου
2.3.3 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή

με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας 
ΝΑΙ

2.4 Τροχοί
2.4.1 Δύο  αθόρυβοι  τροχοί  από  συμπαγές  ελαστικό

διαμέτρου 200 mm με μεταλλική ζάντα 
ΝΑΙ

2.4.2 Βαρέως  τύπου  τροχοί  με  αντοχή  φορτίου  ο
καθένας

> 100 kg

2.4.3 Ο  άξονας  έδρασης  των  τροχών  να  είναι
ανοξείδωτος

ΝΑΙ

2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για
μηχανική  αυτοματοποιημένη  αποκομιδή
απορριμμάτων  για  όλους  τους  τύπους  των
απορριμματοφόρων  οχημάτων  (και  πλυντηρίων
κάδων)

ΝΑΙ

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους

ΝΑΙ

3
Καπάκι Κάδου

3.1 Εύχρηστο  και  ελαφρύ  πλαστικό  καπάκι,  μονού
τοιχώματος  κατάλληλου  πάχους,  που  του
προσδίδει  ανθεκτικότητα  (να  γίνει  σχετική
αναφορά)

ΝΑΙ

3.2 Ελαφρά  κεκλιμένο/κυρτωμένο  με  κατάλληλες
νευρώσεις,  ώστε  να  ολισθαίνουν  τα  νερά  της
βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή

ΝΑΙ

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ΝΑΙ
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πρωτογενές πολυαιθυλένιο
3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα > 2
3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει

τη  δυνατότητα  να  έχει  ελαστική  παραμόρφωση,
να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό,
βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και
να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία

ΝΑΙ

3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων θα
γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η
μέγιστη  δυνατή  προστασία  του  από  μηχανικές
καταπονήσεις  έστω  και  εάν  αυτό  παραμείνει
τελείως ανοικτό 

ΝΑΙ

3.7 Να  ανοίγει  πλήρως  το  καπάκι,  ώστε  να
διευκολύνεται  η  εκκένωση  του  κάδου  στο
απορριμματοφόρο  όχημα.  Το  άνοιγμα  και
κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό,
δίχως  να απαιτείται  άσκηση μεγάλης  σωματικής
δύναμης.

ΝΑΙ

3.8 Για  ομοιογένεια  και  ανθεκτικότητα,  ο
χρωματισμός  πρέπει  να  έχει  επιτευχθεί  στην  α΄
ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί σε χρώμα σκούρο
πράσινο

ΝΑΙ

3.9 Ερμητικό  κλείσιμο,  προς  αποφυγή  διαρροής
οσμών  στο  περιβάλλον  και  για  προστασία  των
χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά
της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα

ΝΑΙ

3.10 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα
τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το
έτος κατασκευής

ΝΑΙ

4
Πιστοποιητικά

4.1 Να  δοθούν  τα  παρακάτω  πιστοποιητικά  στην
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση  σε  αυτή,  που θα
έχουν  εκδοθεί  από
διαπιστευμένους  φορείς
πιστοποίησης.

ΝΑΙ

4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση  κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο  αυτού  και  αν  ο
ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα
τμήματα του κάδου,  πρέπει  ο
αντίστοιχος  κατασκευαστής
των  επί  μέρους  τμημάτων,
όπως  το  μεταλλικό  σώμα,  το
καπάκι  και οι τροχοί,  να είναι
πιστοποιημένος  και  αυτός
κατά  ISO  9001  ή  ισοδύναμο
αυτού

ΝΑΙ

4.1.2 Πιστοποιητικό  κατασκευής  των  κάδων σύμφωνα
με το 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).

ΝΑΙ

4.1.3 Δήλωση Συμμόρφωσης CE κατασκευαστή ΝΑΙ

4.1.4
Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  του

κατασκευαστή των κάδων κατά
ΝΑΙ
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ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού

5
Δείγμα

5.1 Προκειμένου  να  διαπιστωθούν  και  να
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά  στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους
καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις  τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα  Αρχή  ή  τον  Αγοραστή,  εντός  10
ημερών  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  τους  οι
διαγωνιζόμενοι  να  επιδείξουν  δείγμα  των
προσφερομένων κάδων

ΝΑΙ

6
Εγγύηση

6.1 Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει
εγγράφως  ότι  παρέχει  τις  εξής  εγγυήσεις  (ως
χρόνος  έναρξης  των  εγγυήσεων  ορίζεται  η
ημερομηνία  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής των κάδων):

ΝΑΙ

6.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η
εγγύηση  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τα
προβλεπόμενα  σε  οποιαδήποτε  εργοστασιακή
εγγύηση και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς
συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
(υπεύθυνη δήλωση)

> 2 έτη

6.1.2 Στο  διάστημα  της  εγγύησης  οι  βλάβες  να
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή,  ή εάν
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του
Προμηθευτή  μεταφερόμενοι  οι  κάδοι  με  έξοδα
της Προμηθεύτριας εταιρείας

ΝΑΙ

6.1.3 Υπεύθυνη δήλωση ότι  θα παρέχει  ανταλλακτικά
για  τους  κάδους  αποκομιδής  απορριμμάτων  με
έκπτωση για διάστημα 10 χρόνων. Σε περίπτωση
που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να
προσκομίσει  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση  του
νομίμου  εκπροσώπου  του  κατασκευαστή  των
κάδων

ΝΑΙ

6.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά
ανταλλακτικών   (υπεύθυνη  δήλωση από  τον
Προμηθευτή)

< 10 ημέρες

6.1.5 Η  ανταπόκριση  του  συνεργείου  συντήρησης  /
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2)
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση
περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ
εντός  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  (υπεύθυνη
δήλωση)

ΝΑΙ

6.2 Κάθε  παρτίδα  θα  συνοδεύεται  από  ένα
εικονογραφημένο,  το  δυνατόν,  τιμοκατάλογο
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται
σε περίπτωση έκδοσης νέου

ΝΑΙ

7
Χρόνος παράδοσης

7.1 Χρόνος παράδοσης κάδων < 60 ημέρες
7.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα

του  Αγοραστή  (Αμαξοστάσιο  του  Δήμου)  με  τα
έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή

ΝΑΙ



Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η  εργ  α  σία
συ  ν  α  ρ  μολόγησ  η  ς τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι
για χρήση

ΝΑΙ

Ο προσφέρων

Υπογραφή/Σφραγίδα



ΟΜΑΔΑ Γ: Επιστήλιοι κάδοι
Γ.1 ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 2Χ35 LT

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1
Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι  προσφερόμενοι  κάδοι  να  είναι  απολύτως
καινούργιοι,  αμεταχείριστοι  και  πρόσφατης
κατασκευής 

ΝΑΙ

1.2 Οι  κάδοι  να  είναι  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και
υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων πεζών.

ΝΑΙ

1,3 Μεγάλη  αντοχή  σε  διάβρωση  και  αναφλέξεις/
πυρπολήσεις

ΝΑΙ

1.4 Να  υποβληθούν  πρωτότυπα  τεχνικά
φυλλάδια  /prospectus (όχι  φωτοτυπίες),  στην
Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων
κάδων,  όπου  να  φαίνονται  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών

ΝΑΙ

1.5 Ο κάθε επiστήλιος απορριμματοδέκτης θα έχει 
δύο δοχεία απορριμμάτων 

ΝΑΙ

2
Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα 2Χ35 L(±5%)
2.2 Θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας

επιψευδαργυρωμένα  χαλιβδόφυλλα   πάχους
τουλάχιστον 0,8 μμ και
διαμορφωμένοι  κυλινδρικά  με  βαθιές
περιμετρικές  ραβδονευρώσεις  και  διακοσμητικές
διατρήσεις.  Στο  επάνω  μέρος  θα  υπάρχει
κατάλληλο περιμετρικό κορδόνι για προστασία και
ο πυθμένας θα φέρει οπές για την αποστράγγιση
των υδάτων

ΝΑΙ

2.3  Θα φέρουν ειδικούς βραχίονες από γαλβανισμένο
χαλυβδοφυλλο  πάχους  τουλάχιστον  2μμ,για  την
ανάρτηση των κάδων σε στύλους, μεμονωμένα ή
κατά ζεύγη.

ΝΑΙ

2.4 Στο πίσω μέρος του κάδου θα υπάρχει κατάλληλη
διαμόρφωση για την ανάρτηση , στον βραχίονα ενώ
εξωτερικά του πυθμένα του θα  υπάρχει κατάλληλη
διαμόρφωση  (μεντεσές),  που  θα  επιτρέπει,
αναστροφή του κάδου έως και 170ο

ΝΑΙ

3 Στύλος στήριξης

3.1 Θα  φέρουν  στύλο  στήριξης  διαμέτρου
τουλάχιστον  60μμ,  από  γαλβανισμένο  σωλήνα
πάχους τουλάχιστον 2μμ, και ύψους 1μέτρο , με
διακοσμητικό  τελείωμα,  Στο  κάτω  άκρο  φέρει
δίσκο  πάχους  τουλάχιστον  2μμ,  που  θα  έχει  3
οπές κατάλληλες για την στερέωση στο έδαφος με
κατάλληλης διατομής βίδες και ουπες. 

ΝΑΙ

4 Βαφή
4.1 Οι  κάδοι,  θα  είναι  βαμμένοι  εξωτερικά,  με

ηλεκτροστατική  πούδρα  (powder)  POLYESTER  σε
χρώμα επιλογής του Δήμου. 

ΝΑΙ

5
Δείγμα

5.1 Προκειμένου  να  διαπιστωθούν  και  να
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και

ΝΑΙ



Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

τεχνικά  στοιχεία  κάθε  προσφερόμενου  είδους
καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις  τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα  Αρχή  ή  τον  Αγοραστή,  εντός  10
ημερών  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  τους  οι
διαγωνιζόμενοι  να  επιδείξουν  δείγμα  των
προσφερομένων κάδων

6 Πιστοποιητικά
6.1 Να  δοθούν  τα  παρακάτω  πιστοποιητικά  στην

Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση  σε  αυτή,  που θα
έχουν  εκδοθεί  από
διαπιστευμένους  φορείς
πιστοποίησης.

ΝΑΙ

6.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει
πιστοποίηση  κατά  ISO 9001  ή  ισοδύναμο αυτού
Εάν  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  ο  ίδιος
κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει
πιστοποιητικό  ISO  9001  για  εμπορεία  και
συντήρηση 

ΝΑΙ

6.1.2 Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  του
κατασκευαστή  των  κάδων  κατά  ISO  14001  ή
ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ

6.2 Βεβαίωση του κατασκευαστή των για τα πάχη και
τον τύπο των υλικών κατασκευής

ΝΑΙ

7
Εγγύηση

7.1 Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  δηλώσει
εγγράφως  ότι  παρέχει  τις  εξής  εγγυήσεις  (ως
χρόνος  έναρξης  των  εγγυήσεων  ορίζεται  η
ημερομηνία  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής των κάδων):

ΝΑΙ

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η
εγγύηση  να  είναι  ανεξάρτητη  από  τα
προβλεπόμενα  σε  οποιαδήποτε  εργοστασιακή
εγγύηση και  να  καλύπτει,  χωρίς  καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή
επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς
συμβεί,  μη  οφειλόμενης  σε  κακό  χειρισμό)
(υπεύθυνη δήλωση)

> 2 έτη

7.1.2 Υπεύθυνη δήλωση ότι  θα παρέχει  ανταλλακτικά
για  τους  κάδους  με  έκπτωση  για  διάστημα  10
χρόνων. Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  ο  ίδιος
κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει σχετική
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του
κατασκευαστή των κάδων

ΝΑΙ

7.1.3 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά
ανταλλακτικών   (υπεύθυνη  δήλωση από  τον
Προμηθευτή)

< 10 ημέρες

8
Χρόνος παράδοσης

8.1 Χρόνος παράδοσης < 60 ημέρες
8.2 Η  τελική  παράδοση  να  γίνει  στην  έδρα  του

Αγοραστή (Αμαξοστάσιο του Δήμου) με τα έξοδα
να βαρύνουν τον Προμηθευτή

ΝΑΙ

Ο προσφέρων



Υπογραφή/Σφραγίδα 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2021»

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Μελέτης: 03/2021
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.047,60 € (με Φ.Π.Α.)
CPV: 34928480-6

5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Δ Η Μ Ο Σ  Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ

Έντυπο οικονομικής Προσφοράς

(Αφορά την αριθ. Πρωτ. ………………………Διακήρυξη του Δήμου Πρέβεζας.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α.Φ.Μ.

ΕΔΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλέφωνο,
FAX & e-mail

α/α Είδος
Ποσότητα
(τεμάχια)

Τιμή
μονάδας (€)

Αξία(€)

ΟΜΑΔΑ Α: Μεταλλικοί κάδοι

Α1. Κάδος μεταλλικός  τροχήλατος 1.100 λίτρα 180

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α (με ΦΠΑ 24%)

α/α Είδος
Ποσότητα
(τεμάχια)

Τιμή
μονάδας (€)

Αξία(€)

ΟΜΑΔΑ Β: Πλαστικοί κάδοι

Β1. Κάδος πλαστικός τροχήλατος 240 λίτρα 42

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β (με ΦΠΑ 24%)

α/α Είδος
Ποσότητα
(τεμάχια)

Τιμή
μονάδας (€)

Αξία(€)

ΟΜΑΔΑ Γ: Επιστήλιοι κάδοι



Γ1. Επιστύλιοι κάδοι δαπέδου 2Χ35L 20

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ (με ΦΠΑ 24%)

Πρέβεζα……………………

Ο προσφέρων

………………………………..
(Υπογραφή/σφραγίδα)



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])
www.promitheus.gov.gr [αριθμ.πρωτ.διακήρυξης 13281
/28-06-2021] - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΗΜΑ ΤΗς ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997861879
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.dimosprevezas.gr
Πόλη: ΠΡΕΒΕΖΑ
Οδός και αριθμός: Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΠΑΧΟΥΜΗ 2
Ταχ. κωδ.: 48100
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2682360683
φαξ: 2682360692
Ηλ. ταχ/μείο: promithies.dimou.prevezas@gmail.com
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Σύντομη περιγραφή:
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 56.490,00€ 
πλέον ΦΠΑ (70.047,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και υποδιαιρείται σε 3 τμήματα 
ως εξής: ΤΜΗΜΑ Α : «Μεταλλικοί κάδοι», εκτιμώμενης αξίας 52.200,00€ πλέον ΦΠΑ 
24% ΤΜΗΜΑ Β : «Πλαστικοί κάδοι», εκτιμώμενης αξίας 1.890,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ Γ : «Επιστήλιοι κάδοι, εκτιμώμενης αξίας 2.400,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): αρ.πρωτ. διακήρυξης 13281/28-06-2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την 
πιστοποίηση γνησιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 
πιστοποίηση γνησιότητας
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
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Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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