




1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄1

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 36

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2313 317777

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@thessaloniki.gr

Αρμόδιος  για  πληροφορίες για  τους  όρους  της

διακήρυξης

Αρμόδιος  για  πληροφορίες  για  τις  τεχνικές

προδιαγραφές

Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης

Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών

κ. Ευαγγελία Σκέντου

Tηλ. : 2313317535

Φαξ: 2313316119

e-mail: e.skentou@thessaloniki.gr

Δ/νση  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών

Απορριμμάτων

Τμήμα Μελετών  και  Σχεδιασμού  Συστημάτων

Καθαριότητας 

κ. Β.Γιανκούλης

Tηλ. : 2310494541

e-mail: v.giankoulis@thessaloniki.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thessaloniki.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  1  Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην  Γενική

Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)2

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

1 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2

παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
2 Αναφέρεται  σε  ποια  υποδιαίρεση  του  δημόσιου  τομέα  ανήκει  η  Α.Α.:  α)  Γενική  Κυβέρνηση  (Υποτομέας  Κεντρικής

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του

άρθρου 14 του ν. 4270/14. 
3 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,

δ)  Περιβάλλον,  ε)  Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις,  στ) Υγεία,  ζ)  Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
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Στοιχεία Επικοινωνίας 4 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.5, στον  δικτυακό

τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης  στη διεύθυνση  www  .  thessaloniki  .  gr στο  banner “ΘΕΛΩ ΑΠΟ  ΤΟ

ΔΗΜΟ”  στο μενού “ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ”,  υπομενού “Προκηρύξεις  –  Διακηρύξεις”  και  στην

επιλογή  “Σώματα  Προκηρύξεων  και  Διακηρύξεων”  και  στο  «Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.eprocurement.gov.gr

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)        Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

δ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση

http://www.promitheus.gov.gr/

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης6

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και πηγή χρηματοδότησης

τα ανταποδοτικά έσοδα.

Η δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  1.458.240,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

(1.176.000,00  €  χωρίς  Φ.Π.Α.),  εγκρίθηκε  με  την  υπ'αριθμ.120613/30/24-4-2020 απόφαση  Δημάρχου

(ΑΔΑΜ : 20REQ006612410 2020-04-24, ΑΔΑ : Ψ8ΘΑΩΡ5-ΡΝ0) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 7135.08.01 “ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ” και  7132.06.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΥΔΡΟΦΟ-

ΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ” των προϋπολογισμών του Δήμου ετών 2020 και 2021 ως

κάτωθι : 

Α/Α Κ.Α. ΛΕΚΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

(€)

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 7135.08.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ

ΚΑΔΩΝ

20 20.001 486.080,00 538.160,00 1.024.240,00

2 7132.06.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-

ΤΟΦΟΡΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ,

ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20 20.001 110.000,00 324.000,00 434.00,00

596.080,00 862.160,00 1.458.240,00

Σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης :

• η υπ'αριθμ.1091/27-4-2020 και με αριθμ.πρωτ.122036/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :

ΨΞΞΤΩΡ5-ΡΒΧ) με την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους 486.080,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20/7135.08.01

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

4 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
5 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
6 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
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• η υπ'αριθμ.1090/27-4-2020 και με αριθμ.πρωτ.122023/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :

ΩΔΠΗΩΡ5-Ζ1Ν)  με  την  οποία  διατέθηκε  πίστωση  ύψους  110.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.

20/7132.06.01  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ,  ΣΑΡΩΘΡΩΝ,  ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ  &  ΛΟΙΠΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  την  υπ'αριθμ.5/2020  μελέτη  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης

Ανακύκλωσης και  Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων –  Τμήμα Μελετών και  Σχεδιασμού Συστημάτων

Καθαριότητας  είναι  η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  υπόγειων  κάδων  προσωρινής  αποθήκευσης

απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του

Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

(CPV)  :7 44613700-7  (Απορριμματοφόροι  κάδοι)  και  34144512-0  (Απορριμματοφόρα  οχήματα  με

συμπιεστή απορριμμάτων).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα8. 

Προσφορές υποβάλλονται  υποχρεωτικά  και για  τα τρία (3) τμήματα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

της  Σύμβασης. 9 Σημειώνεται  σ'αυτό  το  σημείο  ότι  οι  προσφορές  των  διαγωνιζομένων  θα  πρέπει

απαραιτήτως να περιλαμβάνουν και τα τρία είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού (πλήρη συστήματα

υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, ειδικό απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας  10m3  και ειδικό

απορριμματοφόρο  όχημα  τύπου  πρέσας   22m3) καθώς ο  μοναδικός  τρόπος  αποκομιδής  των

απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους προσωρινής αποθήκευσης (δηλ. της  ανύψωσης του υπόγειου

κάδου  από  το  όρυγμα  εντός  του  οποίου  είναι  τοποθετημένος,  της  μετακίνησης  και  κατάλληλης

τοποθέτησής του στη θέση εκκένωσης επί του απορριμματοφόρου και της επιστροφής του άδειου πλέον

υπόγειου κάδου μετά την εκκένωση των απορριμμάτων στην αρχική θέση του εντός του ορύγματος) είναι

εφικτός μόνο με τη χρήση των ανωτέρω απορριμματοφόρων οχημάτων τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με

κατάλληλο γερανό αποκομιδής των υπόγειων κάδων. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3) 10

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα οχτώ

χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.458.240,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, {προϋπολογισμός

χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (1.176.000,00 €),  ΦΠΑ :  διακόσιες

ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (282.240,00 €)}.

Η διάρκεια της  σύμβασης ορίζεται  σε εκατόν ογδόντα (180)  ημέρες  από την ημερομηνία υπογραφής,

πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ11 με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφαση του αρμόδιου

συλλογικού  οργάνου  μετά  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  παραλαβής  και  παρακολούθησης  της

σύμβασης.

7  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει
8 Πρβλ  άρθρο  59  ν.4412/2016.  Οι  A.A.  μπορούν  να  αποφασίζουν  να  αναθέτουν  μια  σύμβαση υπό  τη  μορφή  χωριστών

τμημάτων  και  μπορούν  να  προσδιορίζουν  το  μέγεθος  και  το  αντικείμενο  των  τμημάτων  αυτών.  Σε  περίπτωση  που

αποφασίσουν να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα,  απαιτείται  να αναφέρουν στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή σε

Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους 
9 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και

πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα)
10 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα

τμήματα
11 Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται  στην υπ'αριθμ.

5/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων – Τμήμα Μελετών

και  Σχεδιασμού  Συστημάτων  Καθαριότητας,  η  οποία  αποτελεί  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  της  παρούσας

διακήρυξης.  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της  πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη

προσφοράς  μόνο βάσει  τιμής  για  το  σύνολο των τμημάτων του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού με την

προϋπόθεση ότι  η  τιμή που δίνεται  ανά τμήμα θα  είναι  εντός  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού του

τμήματος. 12

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 ιδίως13:

          του ν.3463/2006 (Α' 114/8-6-2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”

του ν.3852/2010 (Α'  87/7-6-2010)  “Νέα  Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

του  ν.4412/2016  (Α'  147/8-8-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

του ν.4555/2018 (Α'133/19-7-2018) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας  των ΟΤΑ [Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία

άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση-  Λοιπές

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”  

του άρθρου 87 παρ.3, 4, 5 και 6 του ν.4478/2017 (Α'91/23-6-2017) “.......................IV) Ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη

και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαίσιο

2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” 

του ν. 4488/2017 (Α' 137/13-09-2017) “ Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες

διατάξεις”

του ν.4497/2017 (Α΄171/13-11-2017) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός

της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και  άλλες  διατάξεις”  και  ιδίως  του  άρθρου  107  με  το  οποίο

τροποποιούνται τα άρθρα 18, 37, 67, 72, 73, 74, 80, 91, 92, 100, 103, 104, 105, 119, 121, 127, 200, 205,

221, 258, 259, 297, 302, 305, 306, 331, 340, 346, 377 και 379 του ν.4412/2016

του  ν.  4605/2019  (Α'  52/01-04-2019),  «Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  (ΕΕ)

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την

προστασία  της  τεχνογνωσίας  και  των  επιχειρηματικών  πληροφοριών  που δεν  έχουν  αποκαλυφθεί

(εμπορικό  απόρρητο)  από  την  παράνομη  απόκτηση,  χρήση  και  αποκάλυψή  τους  (EEL 157  της

15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες

διατάξεις», και ιδίως του άρθρου 43 με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 33, 38, 39, 72, 79Α, 80, 92,

94, 100, 101, 103, 105, 107, 111, 117, 119, 121, 127, 132, 200, 205, 218, 219, 221, 222, 270, 273, 302,

315, 316, 318, 331, 337, 364, 365, 367, 368, 372, 376, 377 και 379 του νόμου4412/2016

12 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
13 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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του ν. 4608/2019 (Α΄66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

και άλλες διατάξεις» με το οποίο τροποποιούνται τα άρθρα  του νόμου 4412/2016 (A΄147)

του  ν.  4609/2019  (Α΄  67)  «Ρυθμίσεις  Μέριμνας  Προσωπικού  Ενόπλων  Δυνάμεων,  Στρατολογίας,

Στρατιωτικής  Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,  με το οποίο  τροποποιούνται  τα άρθρα   του νόμου

4412/2016 (A΄147)

του  Π.Δ.  39/2017  (Α΄64/4-5-2017)  «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  ενώπιον  της

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»

του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

του  ν.4254/2014  (Α'85/7-4-2014)  “Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  στο

πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΣΤ.20 του

άρθρου 1 “Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” που αντικατέστησε

την παρ.1 του άρθρου 8 του ν.4155/2013 

του άρθρου 1 της παρ. Ζ (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος

Ζ.5  (Συναλλαγές  μεταξύ  των επιχειρήσεων και  Δημοσίων Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας  2011/7)  του Ν.

4152/2013 (Α' 107/9-5-2013) 

του ν.4155/2013 (Α' 120/29-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

διατάξεις” όπως ισχύει

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός

των μελών τους με κλήρωση»14

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών15

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

της  υπ΄αριθμ.2879/13-03-2018  Απόφασης  (Β΄879)  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Πολιτικής

Τηλεπικοινωνιών  και  Ενημέρωσης  «Καθορισμός  ημερήσιων  και  εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  και

τοπικών  εφημερίδων  που  έχουν τη  δυνατότητα  καταχώρησης  δημοσιεύσεων  των φορέων  του

Δημοσίου»

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"

και άλλες διατάξεις”

του ν. 4013/2011 (Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του

ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”

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

άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ

περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου

379,
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως

των άρθρων 7 και 13 έως 15

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

του ν.  2939/2001 (Α'  179)  “  Συσκευασίες  και  εναλλακτική  διαχείριση των συσκευασιών και  άλλων

προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις

του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34/23-3-2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

και στοιχεία”

του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145/5-8-2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές

λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται

ρητά παραπάνω

την  υπ'αριθμ.126113/10592/3-9-2019  (ΑΔΑ:  618ΧΩΡ5-ΔΙ7)  Απόφαση  Δημάρχου  για  τον  ορισμό

Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ'αριθμ.9169/390/10-1-2020

(ΑΔΑ:  63ΜΙΩΡ5-Ζ96)  και  14097/568/14-1-2020  (ΑΔΑ:  ΩΓ6ΚΩΡ5-Σ17)  Αποφάσεις  Δημάρχου  και  την

υπ'αριθμ.127578/10638/4-9-2019  (ΑΔΑ:  78ΛΕΩΡ5-56Ω)  Απόφαση  Δημάρχου  για  τη  μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχαήλ Κούπκα όπως αυτή τροποποιήθηκε με την

υπ'αριθμ.205763/14903/4-11-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : Ψ004ΩΡ5-ΑΑ9)

το υπ'αριθμ.118920/22-4-2020 πρωτογενές αίτημα (20REQ006599726 2020-04-22)

την υπ'αριθμ.120613/30/24-4-2020 απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και την ανάληψη

πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ : 20REQ006612410 2020-04-24, ΑΔΑ : Ψ8ΘΑΩΡ5-ΡΝ0)

το υπ'αριθμ.120907/24-4-2020 τεκμηριωμένο αίτημα 

την υπ'αριθμ.1091/27-4-2020 και με αριθμ.πρωτ.122036/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :

ΨΞΞΤΩΡ5-ΡΒΧ)  της  Δ/νσης  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών  Απορριμμάτων  με  την  οποία

διατέθηκε  πίστωση  ύψους  486.080,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  7135.08.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ

ΚΑΔΩΝ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

το υπ'αριθμ.120956/24-4-2020 τεκμηριωμένο αίτημα 

την υπ'αριθμ.1090/27-4-2020 και με αριθμ.πρωτ.122023/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :

ΩΔΠΗΩΡ5-Ζ1Ν)  της  Δ/νσης  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών  Απορριμμάτων  με  την  οποία

διατέθηκε  πίστωση  ύψους  110.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  7132.06.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ,  ΣΑΡΩΘΡΩΝ,  ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ  &  ΛΟΙΠΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»  του

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

την υπ’ αριθμ.413/13-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι

όροι  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  του  ηλεκτρονικού  διεθνούς  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την

“Προμήθεια  και  εγκατάσταση  υπόγειων  κάδων  προσωρινής  αποθήκευσης  απορριμμάτων  για  τις
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ανάγκες   της  Διεύθυνσης  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών  Απορριμμάτων  του  Δήμου

Θεσσαλονίκης π.δ. 1.458.240,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

την υπ'αριθμ.414/13-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (AΔΑ : 6ΜΒΙΩΡ5-3Γ1)  με την οποία

συγκροτήθηκε  η  επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  ηλεκτρονικού  διεθνούς  ανοικτού

διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  και  εγκατάσταση  υπόγειων  κάδων  προσωρινής  αποθήκευσης

απορριμμάτων για τις ανάγκες  της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.458.240,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26-6-2020 και ώρα 15:00 μ.μ.16

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ'αριθμ 414/13-5-

2020 Α.Ο.Ε. (AΔΑ : 6ΜΒΙΩΡ5-3Γ1) 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr

22-5-2020 25-5-2020

ΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ
και ΩΡΑ 07:00 π.µ.

26-6-2020

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

και ΩΡΑ 15:00 µ.µ.

1.6 ∆ηµοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης17 

Προκήρυξη18 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις   14-5-2020

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 19

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 20. 

16 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών  παραλαβής  των  προσφορών οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη

προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις

διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου

121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.
17 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.

άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016. 
18 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του

Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :  Προκήρυξη  Σύμβασης  του

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 
19 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε

περίπτωση  σε  εθνικό  επίπεδο,  όταν  οι  Α.Α.  δεν  έχουν  ενημερωθεί  σχετικά  με  τη  δημοσίευση  εντός  48  ωρών από  τη

βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  
20 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
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Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.21:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 92262.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 22 23 24 25, σύμφωνα με το άρθρο

66 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007 και την

υπ΄αριθ.  2879/13-03-2018 Απόφαση (Β΄879)  στην Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα  “ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ” &

στην Ημερήσια Νομαρχιακή Εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ” του Νομού Θεσσαλονίκης. 

Περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της  παραγράφου  4  του

άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 26

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)

: www  .  thessaloniki  .  gr,   στην διαδρομή :  thessaloniki.gr►Θέλω από τον Δήμο ►Θέλω να ενημερωθώ

(Αναδυόμενο Menu)  ►Προκηρύξεις -  Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu)  ► Σώματα Προκηρύξεων –

Διακηρύξεων

URL:http://thessaloniki.gr/category/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1%CE%B5%CE%BD

%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%8E/declaration/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA

%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE

%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/27.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο28 

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

21 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016.
22 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 . 
23 Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει  να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται.  Πρβλ. άρθρο

377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
24 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
25  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΣΤΟΝ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  Ν.4412/2016»,  2Η ΕΚΔΟΣΗ  13/7/2018,  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής,  στη  διαδρομή

Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
26  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  TED, ιστοσελίδα

α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ

38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής,

στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

27 Ειδικά  για  τις  συγχρηματοδοτούμενες  συμβάσεις  στα  πλαίσια  των  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  2014-2020  η  δημοσίευση  της

διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της

με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
28 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35

& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Σε περίπτωση, που με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων

στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (πχ ΟΤΑ),  και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, οι Α.Α. επιμερίζουν τη

δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης

σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, προτείνεται οι Α.Α. να αναλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων που

αφορά στα αντίστοιχα τμήματα και  διαμορφώνουν, αναλόγως, το παρόν άρθρο της διακήρυξης.
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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 τους29 

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.

29 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,30  είναι τα ακόλουθα:

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, (ΑΔΑΜ 20PROC006720701 2020-05-18), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα31 32 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]33 34 

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Μελέτη 5/2020 

◊◊◊◊ Τεχνικές  Προδιαγραφές 

◊◊◊◊ Παράρτημα 1

◊◊◊◊ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

◊◊◊◊ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

� ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τυποποιημένο έντυπο υποβολής προσφυγής 

3. 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

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και

όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της

πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr35.

30 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει

ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης

του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,

των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για

την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και

ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην

οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και

της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
31 Η  Α.Α.  περιγράφει  ρητά  τα  παραρτήματα  της  σύμβασης  (λχ  τεχνικές  προδιαγραφές,  ειδική  συγγραφή  υποχρεώσεων,

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
32 Επισημαίνεται  ότι,  μετά την  κατάργηση του  άρθρου 2 παρ.  2 περ.  ιθ  του π.δ/  τος 118/2007,  το  σχέδιο της  σύμβασης

αποτελεί  προαιρετικό  έγγραφο  που  δύναται  να  επισυνάπτεται  στην  παρούσα  διακήρυξη,  στο  πλαίσιο  της  διακριτικής

ευχέρειας της Α.Α. 
33 Για συμβάσεις άνω των ορίων
34 Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για

συμβάσεις  κάτω  των  ορίων,  οι  αναθέτουσες  αρχές,  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  το  αντίστοιχο  τυποποιημένο  έντυπο

“Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf

και διαμορφώνοντάς το αναλόγως.
35 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη

πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
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Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με

το άρθρο 21 παρ.5 του Ν.4412/2016.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες

πριν την καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο πλαίσιο  της

παρούσας,  στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  του

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο36. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που

τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την

παραλαβή των προσφορών.

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, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών37.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.38

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)39.  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. 40. 

ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των

ενδιαφερομένων.
36 Πρβλ  την  Υπουργική  Απόφαση  με  αρ.  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14)
37 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
38 Άρθρο  53,  παρ.3  του  ν.  4412/2016:  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (όπως  περιγράφονται  στην  παρ.  2.1.1)  συντάσσονται

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική

έκδοση.
39Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του

Κώδικα περί Δικηγόρων.
40 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη

της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).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.41 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό    περιεχόμενο

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένα από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο και στην περίπτωση

που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής αυτά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και

επικυρωμένα αναλόγως. 

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την αναθέτουσα αρχή,  καθώς  και  μεταξύ αυτής  και  του αναδόχου,  θα

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα42.

2.1.5 Εγγυήσεις43

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)44, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται

με  γραμμάτιο  του Ταμείου  Παρακαταθηκών και  Δανείων με  παρακατάθεση σε  αυτό του αντίστοιχου

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω

για κάθε μέλος της ένωσης),  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 στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα

στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής  προσφορών45,  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 σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει

την εγκυρότητά τους.

41 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου

43 του ν. 4605/2019.
42 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
43 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄
44  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018),
45 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα 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.46

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή47 για την υποβολή προσφοράς48. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.49  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής50

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής5152 ύψους 2%

επί της συνολικής αξίας  του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α. η οποία ανέρχεται σε είκοσι τρεις

χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (23.520,00 €).

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 τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα

αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

46 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A.

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους

οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
47 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
48 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016).
49 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
50 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
51 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72

παρ. 1α ν. 4412/2016).
52           Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός

ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης,

(άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019

(Α’ 52)).  
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2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

στο άρθρο 72 του ν. 4412/201653.

2.2.2.3. Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού54 

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  αμετάκλητη55 καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους

ακόλουθους λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της

25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του

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  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του

οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του  άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της

53 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171)  ) και

την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
54 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
55 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 

α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 

β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του

ΤΕΥΔ και  ειδικότερα,  αντί  της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”,  δεδομένης της ως άνω νομοθετικής

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.

3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

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. 

Στις  περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και

ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (IKE),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου εδαφίου  αφορά   στους

διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευ-

θύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητι-

κού Συμβουλίου56.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά

στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

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/και  

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 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική

ασφάλιση.

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.57

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης

56 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.

4497/2017
57 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
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της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,

ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα

του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 58

2.2.3.3 ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ

2.2.3.4. Αποκλείεται59 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις60: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201661, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 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 θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,62 

(γ) 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, κατά τα οριζόμενα 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  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων

58 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
59 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Κατά  συνέπεια,  η  Α.Α.  δύναται  να  επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους ή  ενδεχομένως  και  κανέναν  από  τους  λόγους

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.

4).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  η επιλογή από την Α.Α.  λόγου/ων αποκλεισμού της παρ.  4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
60  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)

61 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
62 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 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  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που

ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την

ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  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 του σχετικού γεγονότος. 63

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι

αποδεδειγμένα ο  εν  λόγω φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας .

2.2.3.5. Αποκλείεται,  επίσης,  οικονομικός  φορέας  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της

παρούσας   σύμβασης  εάν  συντρέχουν οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της  παρ.  4  του  άρθρου 8  του ν.

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)64.

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,  2.2.3.2. γ)65 και 2.2.3.4 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). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς

φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού

αδικήματος ή του παραπτώματος. 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 66.

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.

4412/201667.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία

σύναψης της σύμβασης.

63 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης,

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ.  6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 
64 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του

ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
65 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
66 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
67  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
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Κριτήρια Επιλογής68 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας69 

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 μέλος 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 Επιμελητήριο70.

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια71 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις

τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις ίσο με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης  χωρίς το

Φ.Π.Α. (1.176.000,00 €). 

68 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο

75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται,  επίσης, ότι οι  A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως

απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,

κατά  συνέπεια,  να  επιλέξουν  ένα,  περισσότερα  ή  όλα  ενδεχομένως  τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική

πρόβλεψη στη διακήρυξη. 
69 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
70 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
71 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για

τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.9.1,  καθώς  και  τα  μέσα  απόδειξης  του  άρθρου  2.2.9.2.

Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό  να  είναι  υποχρεωτικό)  να  διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε

απαιτώντας,  ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν,  ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και  χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα

οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  κύκλος

εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες

πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα72 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να έχουν εκτελέσει επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία (2017-2018-

2019)  συμβάσεις  προμήθειας  και  τοποθέτησης  υπόγειων  κάδων  ονομαστικής  χωρητικότητας  ίσης  ή

μεγαλύτερης  των  3.000  λίτρων  όπου  η  μέση  ετήσια  ποσότητα  τοποθετημένων  κάδων  θα  είναι

κατ'ελάχιστον ίση με αυτήν της δημοπρατούμενης ποσότητας της παρούσας διακήρυξης δηλ. πενήντα

εννέα (59) κάδοι.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης73 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παράγραφος 2.4.3.2).

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  το  κριτήριο  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής

επάρκειας (παράγραφος 2.2.5) και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (παράγραφος 2.2.6) να

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς74.

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της

σύμβασης 75.

Υπό τους ίδιους  όρους οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 76.

72 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α.  μπορεί να θεωρεί ότι  ένας οικονομικός φορέας δεν

διαθέτει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα που

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των

ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα

μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον .........  συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να

εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες

πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα  αξιολογήσουν  τις  πληροφορίες  αυτές.  Πρβλ.  και  την

Κατευθυντήρια  Οδηγία  13  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  δημοσίων  συμβάσεων  και  έλεγχος

καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
73 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει  να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.

4412/2016).
74 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  
75 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  
76 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1Προκαταρκτική 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  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  Ι, το  οποίο  αποτελεί

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το  ΕΕΕΣ77 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 1.78 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών79

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός  οικονομικού φορέα ή έχουν  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα80 ως

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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.81 

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 που εκπροσωπεί  τον οικονομικό φορέα για  διαδικασίες

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

77 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι  Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος  IV

Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 
78 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint   (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και  διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Μπορείτε  να  δείτε  τη  σχετική  ανακοίνωση  στη  Διαδικτυακή  Πύλη του  ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr Πρβλ  και  το

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο

επιλύθηκαν  τα  σχετικά  ζητήματα  ορολογίας  που  υπήρχαν  στο  αρχικό  επίσημο  ελληνικό   κείμενο  του  Εκτελεστικού

Κανονισμού,  Μπορείτε  να  δείτε  το  σχετικό  Διορθωτικό  στην  ακόλουθη  διαδρομή  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL            
79     Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’).
80 Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
81 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία

δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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2.2.9.2Αποδεικτικά µέσα82 83

Α. 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, κατά την

υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  στις

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201684.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων

φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι

λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )85.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,

εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.486.

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). 

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 ισχύουν87.

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  δικαιολογητικών88.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της

υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.89

82 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  
83  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-

Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
84 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
85 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
86 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016.
87 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
88  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019.
89 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου

4250/2014. Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
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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 του90.

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,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.291 και 2.2.3.492 περίπτωση β΄ 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  του93 Επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσωρινού  αναδόχου αναφορικά  με  τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή

του  στην  Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στου  οποίου  οφείλει  να

καταβάλει εισφορές.

Ειδικά  για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη

και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν

υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί

μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν

θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες

(βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
90  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’

του ν. 4605/2019.
91 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν

εγκαίρως  πιστοποιητικά,  τα οποία να καλύπτουν  και  τον χρόνο υποβολής  της προσφοράς,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,

μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
92 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
93  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του

ν. 4605/2019.
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Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων94.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις

(3) μήνες πριν από την υποβολή του95 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που

έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την

ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του

ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού96

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω 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 πιστοποιητικα 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.

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 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών97, εφόσον ο προσωρινός

ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες

στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του

νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από

το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, ,  το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)

εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή του,98 καθώς και  αναλυτική  κατάσταση με τα  στοιχεία  των

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την

ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας

της,  ονομαστικές  μετοχές  προσκομίζει  πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της  έδρας,  από  το

οποίο να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές  είναι  ονομαστικές,  αναλυτική κατάσταση μετόχων,  με αριθμό των

μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας

με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από

το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί

τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

94 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
95

      Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019.
96  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
97 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
98  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019.
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν

έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών

από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του

διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των

μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την

τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί

κατάσταση κατά  τα ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους λόγους  που οι  μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι

γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει

τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται

από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 99

στ)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

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

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.100

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

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,101 εκτός αν,

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών

καταστάσεων,  στην  περίπτωση  που  η  δημοσίευση  των  οικονομικών  καταστάσεων  απαιτείται  από  τη

νομοθεσία  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας  των  τριών  (3)  τελευταίων

99 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
100 Πρβλ.  Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι  η Α.Α.  απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά

περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
101  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.

4605/2019.
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οικονομικών  χρήσεων  κατ'ανώτατο  όριο  συναρτήσει  της  ημερομηνίας  δημιουργίας  του  οικονομικού

φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του 102. Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν για διάστημα μικρότερο

των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, προσκομίζουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

για τις οικονομικές χρήσεις που λειτουργούν.  Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε

θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.103

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί

φορείς προσκομίζουν, συμβάσεις του συγκεκριμένου τύπου με αναφορά στον αριθμό των κάδων, στο

ποσό και την ημερομηνία της σύμβασης και στο φορέα (Δήμο) με τον οποίο συνάφθηκε η σύμβαση καθώς

επίσης και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών.

Β.5. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παράγραφος 2.4.3.2)

Β.6. 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 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 104.  Στις

λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,  εφόσον  αυτή

προκύπτει  από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),  αρκεί  η  υποβολή

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα

κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης  σύστασης  και  μεταβολών  (όπως  καταστατικά,

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την

υποβολή τους.

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 κατά

την 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.

102 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  I του

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του

οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν,

σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.
103 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
104  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση

αδ’ του ν. 4605/2019. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους105 που προβλέπονται από

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που

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. 

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. Στην  περίπτωση που οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.106

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης107 

Κριτήριο ανάθεσης108 της σύμβασης109 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

βάσει τιμής για το σύνολο των τμημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού με την προϋπόθεση ότι η τιμή

που δίνεται ανά τμήμα θα είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος. 110

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II (Μελέτη 5/2020) της

Διακήρυξης  υποχρεωτικά για όλα τα είδη/τμήματα (α/α) του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 111

105 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
106 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
107 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
108 Τα κριτήρια ανάθεσης  θα πρέπει  να συνδέονται  με το αντικείμενο της σύμβασης,  σύμφωνα με την παράγραφο 8 του

άρθρου  86  του  ν.  4412/2016.  Διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και  συνοδεύονται  από

προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την  αποτελεσματική  επαλήθευση  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  τους

προσφέροντες,  προκειμένου να αξιολογείται  ο  βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια  ανάθεσης.  Εάν υπάρχουν

αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι

προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 
109 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
110 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
111       Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012.
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Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά

ηλεκτρονικά  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 αυτής112.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

[Ηλεκτρονική Διαδικασία]

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής

πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα που ορίζει  η

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον

ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».113

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκρι-

μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από

εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,

ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε-

πτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιο-

λογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά

μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής

τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσί-

ων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην

οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής

ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδα-

φίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο-

ρών. 114

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του

συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την  παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα υποβολής

προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.115

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

112 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
113 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ.

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016).
114  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
115 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
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(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα116, 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.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας

τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου

ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη

περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να

επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική

προσφορά)  παραπέμποντας  στο  σχετικό  άρθρο  της  διακήρυξης  και  τα  τυχόν  υποδείγματα  τεχνικής

-οικονομικής προσφοράς 117.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,

όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη

των  αναφερθέντων  στην  τελευταία  υποπαράγραφο  της  παραγράφου  2.4.2.1  του  παρόντος  για  τους

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’  94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον

συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά  τους  και  η  οποία  φέρει

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.118

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και

δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά από τον  οικονομικό  φορέα στην  αναθέτουσα αρχή,  σε

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται

116 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017. 
117 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
118 Πρβλ.  άρθρο  92  παρ.  8  του  ν.  4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  8  περ.  β’  του  ν.  4605/2019  και

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019
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να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  παρ.  2  του  ν.

2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2

του   ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι,  ενδεικτικά,  η  εγγυητική  επιστολή

συμμετοχής,  τα πρωτότυπα έγγραφα τα  οποία έχουν  εκδοθεί  από ιδιωτικούς φορείς  και  δεν φέρουν

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  Δεν

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,

τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.119

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία

περιλαμβάνουν120: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1

και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72

του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων

τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ι). 

Το  ΕΕΕΣ  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  Ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προμηθευτής πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α. δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων  73 και 74 του ν. 4412/2016 για τις οποίες οι

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77

του ν. 4412/2016,

γ. κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το

άρθρο 84 του ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι :

α. Πληροφορίες που αφορούν τη σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του ΕΕΕΣ, στις διαδικασίες σύναψης

δημοσίων  συμβάσεων  άνω  των  ορίων  που  διενεργούνται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ, παρέχονται  στον

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (ΕΕ)  2016/7  της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της  5ης  Ιανουαρίου  2016  και  στις  εξής

ηλεκτρονικές πύλες :

� https  ://  espdint  .  eprocurement  .  gov  .  gr  /

� http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr    στο νέο σχετικό μενού «  Promitheus     ESPDint   – ηλεκτρονικές υπηρεσίες

e  ΕΕΕΣ/  e  ΤΕΥΔ»

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρο 79 του ν. 4412/2016,

είναι  δυνατή,  με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  η

119 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του

υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  
120 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 για την εφαρμογή των ανωτέρω, 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.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β.  Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

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 στο Παράρτημα ΙI της Διακήρυξης (Μελέτη 5/2020), 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 στο ως άνω Παράρτημα121 122.

Αναλυτικότερα, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν : 

Α. ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ (ΓΕΝΙΚΑ)

• Έγγραφο με σαφή αναφορά στις πόλεις-περιοχές της Ελλάδας στις οποίες έχουν τοποθετηθεί οι

προτεινόμενοι  υπόγειοι  κάδοι,  στο  έτος  τοποθέτησής  τους  καθώς  και  στην  ποσότητα  των

υπόγειων κάδων που τοποθετήθηκαν

• Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας  κατά ISO 9001:2015 ή νεώτερο καθώς επίσης και Πιστοποί-

ηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή νεώτερο των κατασκευαστών των προ-

σφερομένων ειδών για τα δημοπρατούμενα είδη.

• Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1985 με  την  οποία  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  ότι  τα

προσφερόμενα  είδη  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπ'αριθμ.5/2020

μελέτης  

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985 διαγωνιζόμενου ότι θα εκτελέσει, με αποκλειστική ευθύνη

και  δαπάνες  δικές  του,  τις  εργασίες  που  αναφέρονται  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά  στην

παράγραφο 2.10 της υπ'αριθμ.5/2020 μελέτης για κάθε σημείο εγκατάστασης.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985  διαγωνιζόμενου ότι : α. θα λαμβάνονται από την πλευρά

του όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπονται από την ισχύουσα

νομοθεσία για τη φύση και το είδος των εκτελούμενων εργασιών β. θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα

για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των διερχόμενων πολιτών και γ. Θα ληφθεί ιδιαίτερη

μέριμνα για τη σωστή σήμανση και διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών περίφραξης και

φύλαξης των περιοχών επέμβασης

121 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
122 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών

βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί  η τεχνική προσφορά.  Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν

υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
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• Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1985  διαγωνιζόμενου  με  την  οποία  θα  ορίζεται  Υπεύθυνος

εργασιών εγκατάστασης ο  οποίος  θα πρέπει  απαραιτήτως να  είναι  διπλωματούχος μηχανικός

κατάλληλης ειδικότητας (μετά την υπογραφή της σύμβασης με νέα Υ.Δ. θα δηλώνεται το φυσικό

πρόσωπο) 

Α1. Φρεάτιο εγκιβωτισμού 

• Προκαταρκτικό σχέδιο στο οποίο θα αναγράφονται οι εξωτερικές διαστάσεις καθώς και το πάχος

του φρεατίου

• Σαφής αναφορά στον τρόπο κατασκευής του φρεατίου (σε μία φάση, μονομπλόκ), στην κατηγορία

αντοχής του οπλισμένου σκυροδέματος από το οποίο θα κατασκευαστούν τα φρεάτια καθώς και

στον τύπο-κατηγορία του χάλυβα οπλισμού

• Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ή ανάλογο διεθνές πρότυπο για τη διασφάλιση στεγανότητας σύμφωνα

με τα οριζόμενα στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1561/τεύχος Β΄/2016) 

• Σχέδια,  αναλυτική  στοιχειοθέτηση  (μελέτη)  και  στατικούς  υπολογισμούς  σύμφωνα  με  τους

ισχύοντες  ευρωκώδικες,  όπου θα τεκμηριώνεται  η  αντοχή και  η  στεγανότητα της  κατασκευής

σύμφωνα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο σκυροδέματος και σιδηρού οπλισμού

Α2. Κάδος προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 

• Προκαταρκτικό  σχέδιο-σκαρίφημα  με  τις  διαστάσεις   (από  τις  οποίες  να  προκύπτει  η

γεωμετρική χωρητικότητα του κάδου), το πάχος και το βάρος του προσφερόμενου κάδου 

• Το υλικό κατασκευής των συστατικών μερών του κάδου (όσον αφορά τυχόν μεταλλικά μέρη θα

αναφερθεί η επιφανειακή κατεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η αντοχή σε διάβρωση)

• Το ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο του κάδου καθώς και ο σχετικός συντελεστής ασφαλείας

• Πρότυπο ΕΝ 13071-1:2008 το οποίο καθορίζει τη μηχανική αντοχή του κάδου 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985 με την οποία ο  προσφέρων θα δηλώνει  ότι  :  α.  για  το

σύνολο των πενήντα εννέα (59) υπόγειων κάδων θα παραδώσει άνευ χρέωσης έξι (6) εφεδρικούς

κάδους  απολύτως  όμοιους  με  αυτόν  ενός  πλήρους  συγκροτήματος,  έξι  (6)  εφεδρικές  χοάνες

εισαγωγής απορριμμάτων  απολύτως όμοιες με αυτή ενός πλήρους συγκροτήματος και εφεδρικό

υλικό επικάλυψης για τις πλατφόρμες πεζοδρομίου έξι (6) υπόγειων κάδων απολύτως όμοιο με το

υλικό  που θα χρησιμοποιηθεί για την επικάλυψη των προς προμήθεια πλατφορμών πεζοδρομίου

και β. τα ανωτέρω θα τιμολογηθούν με μηδενική αξία καθώς η τιμή τους έχει ενσωματωθεί στην

προσφερόμενη τιμή των υπό προμήθεια συστημάτων υπόγειων κάδων

Α3. Πλατφόρμα ασφαλείας 

• Προκαταρκτικό σχέδιο-σκαρίφημα της προσφερόμενης πλατφόρμας ασφαλείας

• Διεξοδική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της

• Συνοπτική αναφορά των επιμέρους συστατικών της και του υλικού κατασκευής τους και τυχόν

επιφανειακή διεργασία που έχουν υποβληθεί τα μεταλλικά μέρη προκειμένου να αποκτήσουν

αυξημένη αντοχή στις διαβρωτικές συνθήκες της συγκεκριμένης εφαρμογής

• Πρότυπο ΕΝ 13071-1:2008 το οποίο καθορίζει τη μηχανική αντοχή της πλατφόρμας 

Α4. Πλατφόρμα πεζοδρομίου 

• Προκαταρκτικό σχέδιο-σκαρίφημα της προσφερόμενης πλατφόρμας πεζοδρομίου

• Αναφορά της εκτιμώμενης (μέγιστης) δύναμης η οποία απαιτείται για το άνοιγμά της προκειμένου

να ανελκυστεί ο υπόγειος κάδος
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• Συνοπτική  αναφορά  των  επιμέρους  συστατικών  μερών,  του  υλικού  κατασκευής  και  τυχόν

επιφανειακής διεργασίας που έχουν υποβληθεί τα μεταλλικά μέρη προκειμένου να αποκτήσουν

αυξημένη αντοχή στις διαβρωτικές συνθήκες της συγκεκριμένης εφαρμογής

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985 με την οποία ο προσφέρων θα κάνει  αναφορά : α. στην

επεξεργασία  που έχουν  υποστεί  τα  μεταλλικά στοιχεία  της  πλατφόρμας  και  β.  στην  ελάχιστη

διάρκειας ζωής τους η οποία θα είναι απαραιτήτως μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών

• Πρότυπο ΕΝ 13071-2 το οποίο καθορίζει τη μηχανική αντοχή της πλατφόρμας 

Α5. Χοάνη εισαγωγής απορριμμάτων 

• Προκαταρκτικό  σχέδιο-σκαρίφημα  της  προσφερόμενης  χοάνης  εισαγωγής  απορριμμάτων  στο

οποίο θα αναγράφονται οι βασικές διαστάσεις της χοάνης 

• Διεξοδική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της

• Συνοπτική αναφορά των επιμέρους συστατικών μερών της και του υλικού κατασκευής τους

Α6. Σύστημα επιτήρησης στάθμης πλήρωσης υπόγειων κάδων 

• Αναφορά του κατασκευαστικού οίκου, του μοντέλου-τύπου των προσφερόμενων αισθητήρων και

αναλυτική  περιγραφή  των  στοιχείων  και  των  ιδιοτήτων  τους  όπως  αυτές  αναφέρονται  στην

παράγραφο 2.3 

• Υπεύθυνη δήλωση  του  Ν.  1599/1985  του διαγωνιζόμενου  ότι  :  α.  ο  χρόνος  εγγύησης  καλής

λειτουργίας  του  συστήματος  επιτήρησης  στάθμης  πλήρωσης  υπόγειων  κάδων θα  είναι

τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες  και β. Θα προβεί στην εκπαίδευση του προσωπικού του

Δήμου για τη χρήση του συστήματος αμέσως μετά τη θέση του σε λειτουργία

• Αναφορά στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου λογισμικού διαχείρισης καθώς και

στη γλώσσα του περιβάλλοντος λειτουργίας του 

• Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόμενου ότι η παροχή εφαρμογής συστήματος

μετρήσεων και λογισμικού (software) για τη διαχείριση των δεδομένων που θα είναι προσβάσιμο

από το διαδίκτυο (web based system) για το διάστημα της εγγύησης θα είναι άνευ χρέωσης

Α7. Σύστημα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 

• Προκαταρκτικό σχέδιο-σκαρίφημα-φωτογραφίες του προσφερόμενου συστήματος πυρανίχνευσης

και αυτόματης κατάσβεσης

• Διεξοδική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος

• Συνοπτική αναφορά των επιμέρους συστατικών μερών του, του υλικού κατασκευής του και του

κατασβεστικού υλικού 

Α8. Συντήρηση-Ανταλλακτικά 

• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1985  ότι  (κατ'ελάχιστον  στο  διάστημα  της  εγγύησης  καλής

λειτουργίας) : α. θα προβαίνουν άνευ χρέωσης στον εκ περιτροπής καθαρισμό και των πενήντα

εννέα (59) κάδων, τέσσερις (4) φορές ανά έτος  δηλ. ανά τρεις (3) μήνες  και β. θα προβαίνουν

άνευ  χρέωσης  στους  προβλεπόμενους  ελέγχους  και  στην  απαιτούμενη  συντήρηση  του

συστήματος όπως αυτά ορίζονται από τον κατασκευαστή του συστήματος.

• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1985  ότι  :  α.  θα  υπάρξει  τουλάχιστον  δεκαετής  κάλυψη

ανταλλακτικών για το σύνολο του συστήματος των υπόγειων κάδων και β. ο χρόνος ανταπόκρισης

σε οποιαδήποτε ζήτηση ανταλλακτικού δε θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες

και γ. θα διαθέτουν παρακαταθήκη των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών έτσι ώστε
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να καλύπτουν τυχόν βλάβες του συστήματος το αργότερο εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών από την

έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας  

• Διεξοδική αναφορά των προβλεπόμενων ελέγχων και της απαιτούμενης συντήρησης καθώς και

των απαραίτητων αναλωσίμων υλικών συντήρησης

• Κατάλογος  ανταλλακτικών  που ενδεχομένως  απαιτηθεί  αντικατάστασή  τους  μετά από  κάποιο

χρονικό διάστημα λειτουργίας  

Α9. Εγγύηση συστήματος υπόγειων κάδων 

•    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 ότι :α. η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται κατ'ελάχιστον

στα δύο (2) έτη και β. στο διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας η ανταπόκριση του συνεργείου

συντήρησης/αποκατάστασης βλαβών θα γίνεται το πολύ εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από

την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης ενώ η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός εβδομήντα δύο

(72) ωρών

Α10. Παράδοση συστήματος υπόγειων κάδων

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόμενου ότι : α. ο χρόνος παράδοσης των ειδών

πλήρως τοποθετημένων και  έτοιμων προς λειτουργία δε θα ξεπερνά τις  εκατόν ογδόντα (180)

ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  β. δεσμεύεται για την τήρηση των  τμηματικών

παραδόσεων όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2.7 της υπ'αριθμ.5/2020 μελέτης εντός

των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων γ. εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία θα μεριμνήσει

(με δικά του έξοδα) για την έκδοση όλων των απαιτούμενων σχετικών αδειών από τις αρμόδιες

Αρχές/Φορείς  της  πόλης  (π.χ.  Τροχαία  Θεσσαλονίκης  κλπ)  προκειμένου  να  προβεί  στην

εγκατάσταση των υπόγειων κάδων και δ. στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά

των υπόγειων κάδων για παράδοση επί εδάφους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία

και  κατόπιν  η  μεταφορά τους στα σημεία  εγκατάστασης  που θα οριστούν από την  υπηρεσία

καθώς και η εκτέλεση των εργασιών συναρμολόγησης/εγκατάστασή τους 

B. OXHMATA

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985 με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι τα προσφερόμε-

να οχήματα θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ'αριθμ.5/2020 μελέτης  

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985  διαγωνιζόμενου ότι και τα δύο (2) οχήματα θα πληρούν

όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας του προσωπικού που ισχύουν στην Ε.Ε.

• Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας  κατά ISO 9001:2015 ή νεώτερο καθώς επίσης και Πιστοποί-

ηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή νεώτερο των κατασκευαστών των προ-

σφερομένων ειδών για τα δημοπρατούμενα είδη.

• Αναφορά  (με  σαφήνεια) στα  παρακάτω  τεχνικά  στοιχεία  των  οχημάτων  και  των  υπερκατα-

σκευών : 

- Τύπο και μοντέλο οχημάτων

- Έκδοση τύπου-έκδοση εξοπλισμού 

- Χώρα κατασκευής  

- Ισχύ σε HP και ροπή σε Nm, διαγράμματα ροπής και ισχύος σε συνάρτηση με τις στροφές του κάθε κινη-

τήρα καθώς και τη μέγιστη ροπή και ιπποδύναμη

- Κυβισμό κινητήρων και αριθμό κυλίνδρων

- Ολικό μήκος, πλάτος και ύψος κάθε οχήματος

- Μεικτό και ωφέλιμο φορτίο κάθε οχήματος

- Αριθμό αξόνων και τύπο πλαισίου κάθε οχήματος  
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- Σύστημα διεύθυνσης οχημάτων 

- Κιβώτιο ταχυτήτων οχημάτων 

- Σύστημα πέδησης οχημάτων 

- Σύστημα ανάρτησης όλων των αξόνων των προσφερόμενων οχημάτων (διεξοδική περιγραφή)

- Ελαστικά οχημάτων

- Χώρο οδήγησης οχημάτων, επιπρόσθετα στοιχεία της καμπίνας οδήγησης καθώς και τυχόν ανέσεις που

διαθέτουν (διεξοδική αναφορά)

- Εξοπλισμό οχημάτων (σαφής αναφορά)

- Τεχνικά στοιχεία, λειτουργία  και σαφής αναφορά στο εργοστάσιο κατασκευής των υπερκατασκευών

- Βάρος υπερκατασκευής και ωφέλιμο βάρος οχήματος

- Περιγραφή και τεχνικά στοιχεία των ανυψωτικών μηχανισμών αποκομιδής υπόγειων κάδων

-  Ακτίνα  δράσης  του  γερανού  ανύψωσης  των  υπόγειων  κάδων  καθώς  και  ανυψωτική  ικανότητα  σε

απόσταση 6m από την κολώνα έδρασης του γερανού 

- Σκαρίφημα για κάθε ένα από τα δύο οχήματα αντίστοιχο του σκαριφήματος νο 1 (παράγραφος 2.8.2.1) 

- Πιστοποιήσεις που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο της 2.8.2.1 παραγράφου 

- Αναφορά στη μεταλλική πλάκα συμπίεσης απορριμμάτων και εκφόρτωσης, στη θυρίδα φόρτωσης/εκ-

φόρτωσης, στο μηχανισμό συμπίεσης και εκφόρτωσης, στο υδραυλικό και ηλεκτρικό κύκλωμα-μετάδοση

κίνησης και στον ανυψωτικό μηχανισμό και τις θέσεις των εργατών

- Ανυψωτική ικανότητα του μηχανισμού ανύψωσης-εκκένωσης των υπόγειων κάδων (κατάθεση υπεύθυ-

νης δήλωσης του Ν.1599/1986)

- Ένδειξη κατανάλωσης στην οθόνη οδήγησης  και πληροφορίες/οδηγίες σχετικά με την οικολογική οδήγη-

ση των προσφερόμενων οχημάτων

• Δήλωση συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.8.2.6

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόμενου ότι η τεχνική προσφορά του είναι σύμ-

φωνη με τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.8.3 και 2.8.4. 

• Κατάσταση στην οποία θα αποτυπώνεται το δίκτυο εξυπηρέτησης εξουσιοδοτημένων συνεργείων

στην Ελλάδα 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόμενου ότι : α. θα υπάρξει τουλάχιστον δεκαε-

τής κάλυψη ανταλλακτικών και β. ο χρόνος ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε ζήτηση ανταλλακτικού

δε θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες  

• Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόμενου  ότι :α. η εγγύηση καλής λειτουργίας

ορίζεται κατ'ελάχιστον στα δύο (2) έτη β. Οι προγραμματισμένες συντηρήσεις ή επισκευές που θα

προκύψουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα πραγματοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης και

στην περίπτωση που δε διαθέτει εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο συνεργείο στο νομό Θεσσα-

λονίκης τότε θα αναλάβει αυτός όλα τα έξοδα μεταφοράς είτε προσωπικού/τεχνικών στη Θεσσα-

λονίκη είτε τη μεταφορά του οχήματος σε εγκαταστάσεις που θα υποδείξει εκτός Θεσσαλονίκης

και την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις του Δήμου και γ. η ανταπόκριση του συνεργείου συ-

ντήρησης/αποκατάστασης  θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη

ειδοποίηση περί βλάβης ενώ η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημε-

ρών

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόμενου ότι  η παράδοση των δύο (2) οχημάτων

θα γίνει εντός των χρονικών διαστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.8.7

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόμενου ότι : α. τα δύο (2) οχήματα θα παραδο-

θούν με πινακίδες και έτοιμα προς κυκλοφορία β. Όλες οι σχετικές διαδικασίες καθώς και οι σχετι-

κές δαπάνες (π.χ. έξοδα ταξινόμησης, έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας κλπ) θα

βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και γ. Τα οχήματα, κατά την παράδοσή τους, θα συνοδεύονται

από την άδεια κυκλοφορίας τους, το βιβλίο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή (στην ελληνική

γλώσσα) σε φυσική ή ψηφιακή μορφή και το βιβλίο συντήρησης (service)
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• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 του διαγωνιζόμενου ότι η εκπαίδευση του προσωπικού, χει-

ριστών και συντηρητών, θα πραγματοποιηθεί μετά από επικοινωνία του ίδιου με την υπηρεσία

(πρ/νος Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων) κατά την ημερομηνία της

παραλαβής των δύο (2) οχημάτων και σε χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία τριών (3) ωρών.   

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  που  θα  κατατεθούν  θα  είναι    ψηφιακά  υπογεγραμμένες    και  θα  φέρουν

ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης

στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό    περιεχόμενο

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένα από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο και στην περίπτωση

που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής αυτά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και

επικυρωμένα αναλόγως. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν123.

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στο άρθρο 2.3.1 στην παρούσα κριτήριο

ανάθεσης της Σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για

όλα τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού με την προϋπόθεση ότι η τιμή που δίνεται ανά τμήμα

θα είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος. 

Τιμές

Η τιμή μονάδας πρέπει να δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα 124

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 σύμβασης125.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται

αυτόματα από το σύστημα.

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 που καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης

που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή126 στο  κεφάλαιο  “Ενδεικτικός

Προϋπολογισμός” του Παραρτήματος  ΙΙ (Μελέτη 5/2020) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών127  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  δώδεκα

(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

123 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
124 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.

ανθρωποώρες κ.α.
125           Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.
126 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
127 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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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 α 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.

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 παρέτειναν 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 είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.128

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών129

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 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,130 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί

κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης

διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 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. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

128  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
129 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
130 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών131

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 132,, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης

των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

•••• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  την

τέταρτη (4)  [133] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα

10:00-11:00.

•••• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2

της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα

δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς,  που  έχουν

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Για τις συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας,

αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  δικαιολογητικών,  τεχνικής  και  οικονομικής  προσφοράς  όλων  των

διαγωνιζομένων  για  όλα  τα  στάδια  και  εκδίδεται  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα

αποτελέσματα όλων των σταδίων της ανοικτής διαδικασίας.   

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από

τα μέλη του οργάνου134.

131 Βλ.  ιδίως  παρ.  6  του  άρθρου 100 και  ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
132  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
133 Προτείνεται  οι  αναθέτουσες  αρχές  να ορίζουν  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών μετά  την

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει

προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο

2.4.3.1 της παρούσας.
134 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή

όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται

ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την

ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών

οικονομικών προσφορών135.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται

αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του

προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή136 προς έγκριση.

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 δέκα (10) ημερών

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.

4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων

σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής

Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της

αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε

περίπτωση  η  κρίση  της  αναθέτουσας  αρχής  σχετικά  με  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές  προσφορές  και  την

αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω

ενιαία απόφαση.

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.137  Τα

αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων138 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της

λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφο  των αντιστοίχων

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.139

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4

της παρούσας.

135 Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
136 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
137 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
138 Πρβλ.  εδάφιο  γ  της  παρ.  4  του  άρθρου 100,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  107 περ.  18  του  ν.  4497/2017,  όπως

τροποποιήθηκε με  το άρθρο 107 περ.  18 του ν.  4497/2017 και  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43,  παρ.  10,  περ.  α του

ν.4605/2019.
139  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019.
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Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων (άρθρο 221Α ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με

το άρθρο 43 παρ. 28 ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019).

1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο

τους  εντός  των  κάτωθι  προθεσμιών:  α)  Όταν  κριτήριο  ανάθεσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και

των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β)

Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της

τιμής  και  δεν  προβλέπεται  η  υποβολή  τεχνικής  προσφοράς  η  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών

συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι

δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10)

πρώτες κατά σειρά υποβολής ή κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις

επόμενες  εργάσιμες  ημέρες.  γ)  Όταν κριτήριο  ανάθεσης  είναι  η  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής

άποψης  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  -  τιμής,  η  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την

αποσφράγιση. δ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων

ημερών. ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

στ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων

ημερών  από  την  κοινοποίηση  σε  αυτήν  της  ένστασης  και  την  πλήρη  πρόσβαση  στα  αρχεία  του

διαγωνισμού.  Ειδικά  στις  περιπτώσεις  ενστάσεων  κατά  διακήρυξης,  η  αξιολόγηση  των  ενστάσεων

ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών

από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

3.  Οι  ως  άνω  προθεσμίες  παρατείνονται  αναλόγως  σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  διευκρινίσεις  ή

συμπληρώσεις  ή  απαιτείται  επιβεβαίωση  στοιχείων  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις.  Σε  συμβάσεις

προϋπολογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συμβάσεις που ο όγκος των

δικαιολογητικών  ή  των  τεχνικών  προσφορών  είναι  μεγάλος  οι  ως  άνω  προθεσμίες  δύνανται  να

παρατείνονται έως και το εξαπλάσιο των παραπάνω προθεσμιών. 

4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα της

διαδικασίας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου140 -
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 141 από την κοινοποίηση της

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης142 και τα πρωτότυπα ή

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (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.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους

140 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016.
141 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.   
142 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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και  η  οποία  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των

δικαιολογητικών143. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

 Όλα τα δικαιολογητικά     θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής

προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο  κατά το άρθρο

103 του ν. 4412/2016, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν, σύμφωνα

με το υπ’ αριθμ. 5035/28-09-2018 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το

αρμόδιο  όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,  το οποίο συνοδεύεται  με

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές144

Το  παρόν  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την  προσκόμιση  των

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’  του ν.  4412/2016,

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.145

Όσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά146 λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που

κατατέθηκαν.

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., είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 αποδεικνύονται οι όροι

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 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., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την

ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του147. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή

περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

143  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ.

α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.
144  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
145  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’

του ν. 4605/2019.
146  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
147 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την

Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα

οριζόμενα ανωτέρω148 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής

για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί

οριστικά149, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα

της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης  επέρχονται  εφόσον  συντρέξουν

σωρευτικά τα εξής:

α)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση  άσκησης,

παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της  απόφασης της  Α.Ε.Π.Π.  και  σε

περίπτωση  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  Α.Ε.Π.Π.,  εκδοθεί  απόφαση  επί  της

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο

εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,

και 

γ)  κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,  εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψι-

γενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου

ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 150. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγ-

χεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες151 από την κοινοποίηση της σχετικής

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα

προθεσμία,  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 προσφορά152. 

148  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
149  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.

150  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,

και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου

των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  αναδόχου  και  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προδικαστικής

προσφυγής.
151 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
152  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019.

Σελίδα 42





3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να

ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το

αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής153 η  προθεσμία  για  την

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης που  βλάπτει  τα

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά  για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης154.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά155 μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών156

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το  παράβολο   επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας,  η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προ-

σφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβα-

σης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.157 

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε  κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του

π.δ. 39/2017.

153 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.
154 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
155 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
156 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
157  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.

39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει)  ή απορρίπτει την προσφυγή με

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα

εξέτασης της προσφυγής

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγ-

ξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας158

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα

μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  ή  αν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  μέσο.

Υπομνήματα  επί  των  απόψεων  και  της  συμπληρωματικής  αιτιολογίας  της  Αναθέτουσας  Αρχής

κατατίθενται  μέσω  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  έως  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  τη  συζήτηση  της

προσφυγής.159

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την

ΑΕΠΠ.160

Η άσκηση της  ως άνω προδικαστικής  προσφυγής αποτελεί  προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος  έχει  έννομο συμφέρον μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της

ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου161.  Δικαίωμα  άσκησης  των  ίδιων

ενδίκων  βοηθημάτων  έχει  και  η  αναθέτουσα  αρχή,  αν  η  ΑΕΠΠ  κάνει  δεκτή  την  προδικαστική

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται

ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση

πράξεις  ή παραλείψεις της  αναθέτουσας αρχής,  εφόσον έχουν εκδοθεί  ή συντελεστεί αντιστοίχως

έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής162. Για την άσκηση της

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.

4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά163.

Τέλος,  είναι  δυνατή η άσκηση προδικαστικής  προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

158 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
159  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
160 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
161  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
162  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
163 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας

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 του αρμόδιου οργάνου,  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. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

4.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ισχύος τουλάχιστον για

ένα (1) μήνα μετά την λήξη της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 164

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική

παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής

παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνω

εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.1.2 Η εγγυητική καλής λειτουργίας κατατίθεται από τον ανάδοχο με την οριστική ποιοτική και ποσοτική

παραλαβή των ειδών για την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί (μη

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκειά της θα

πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του χρόνου εγγύησης και το ύψος της ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της

καθαρής αξίας της  σύμβασης.  Με την κατάθεση της εγγυητικής  καλής λειτουργίας επιστρέφεται  στον

ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης.  

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, 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

164 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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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 .  165

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. 

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.166.  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. 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της167

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. 4412/2016168 169

165 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
166 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
167  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
168 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
169 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον

πρόκειται  για  σαφείς,  ακριβείς  και  ρητές  ρήτρες  αναθεώρησης,  στις  οποίες  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  ρήτρες

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως

της  χρηματικής  αξίας  της  τροποποίησης.  Οι  ρήτρες  αυτές  αναφέρουν  το  αντικείμενο  και  τη  φύση  των  ενδεχόμενων

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
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4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης170 

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 έχει 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.

Ν. 4412/2016).
170 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωµής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ο εν λόγω τρόπος πληρωμής

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016171, καθώς

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον

έλεγχο και την πληρωμή.

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 είδους 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) 172

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την

αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016173

γ) 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)174 .

Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και  στην επ’

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου

εισοδήματος αξίας  4% επί του καθαρού ποσού.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος175  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου ορ-

γάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή συ-

ντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 στην παρούσα διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής.

171 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017. 
172  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
173 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
174 Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
175 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το είδος δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-

φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016 κατά τα ει-

δικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

5.2.2.  Αν το είδος 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, επιβάλλε-

ται πρόστιμο176 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών,

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που πα-

ραδόθηκαν 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 ειδών, 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 και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγ-

γύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμε-

νο ποσό.

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

μέλη της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων177  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των

άρθρων 5.2  (Κήρυξη οικονομικού  φορέα εκπτώτου -  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης  ειδών),  6.4.

(Απόρριψη συμβατικών ειδών – 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 κυρώσεις. Επί

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-

πόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 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 προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προ-

σφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

176 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
177 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
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5.4 ∆ικαστική 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. 4412/2016178. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο

προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της  προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

178   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης ειδών

6.1.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει  τα είδη (υπόγειοι κάδοι  και  οχήματα)  σύμφωνα με τα

οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ'αριθμ.5/2020 μελέτης.

Συγκεκριμένα : 

α. Οι υπόγειοι κάδοι θα παραδοθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.7 της υπ'αριθμ.5/2020

μελέτης.

β. Τα οχήματα θα παραδοθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.8.7 της υπ'αριθμ.5/2020

μελέτης.  

Καθυστερήσεις  στις  τμηματικές  παραδόσεις  θα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  παραδόσεις  και  θα

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των ειδών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη του  αρχικού

συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν

λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την

εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.

4412/2016.

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 είδος,  ο ανάδοχος κηρύσσεται

έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που εκτελεί  την προμήθεια,  την  αποθήκη

υποδοχής των ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το

είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση είδους 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 είδος,  η ποσότητα και ο αριθμός της  σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας

προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών

6.2.1. H παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί  σύμφωνα με την παρ. 11

εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16179  και τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την

διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί

μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. 

179 Άρθρο  221  παρ.  11  β)  του  ν.  4412/2016:  “Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου

οργάνου.  Το  όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί

και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου

και  εισηγείται  τη  λήψη των επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω μη  τήρησης  των ως  άνω όρων.  Με απόφαση του αρμόδιου

αποφαινομένου  οργάνου  μπορεί  να  συγκροτείται  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  τις

παραπάνω αρμοδιότητες” 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –

οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις –απόρριψης των ειδών) 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.

Είδη 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.

Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την

επιτροπή  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  είδη  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα  δε  με  την  απόφαση αυτή  η

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους 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.180

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

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ

6.4 Απόρριψη συµβατικών ειδών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  μπορεί  να

180 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),

η οποία δεν έχει καταργηθεί.
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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 ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας181 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι ίση

με δύο (2)  έτη κατ'ελάχιστον από την ημερομηνία  οριστικής  ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των

ειδών (παράγραφοι 2.3, 2.6 και 2.8.6). 

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.

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  αρχή182 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. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής183 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. 

6.8 Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχε-

τικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-

181 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
182   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
183 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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βιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η ανα-

θέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις

αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους,  κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκρι-

μένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την προμήθεια των ειδών του εκπτώτου

αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτω-

τος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).184

Θεσσαλονίκη 4-5-2020  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

             

        

    

184  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. 

          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο  «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»,

Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ). 

          Επισημαίνεται ότι  εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της

Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς

όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου

νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΕΕΣ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Από  τις  2-5-2019,  οι  αναθέτουσες  αρχές  συντάσσουν  το  ΕΕΕΣ  με  τη  χρήση   της  νέας  ηλεκτρονικής

υπηρεσίας Promitheus  ESPDint   (https://espdint.eprocurement.gov.gr/),  που  προσφέρει  τη  δυνατότητα

ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική

ανακοίνωση  είναι  διαθέσιμη  στη  Διαδικτυακή  Πύλη του  ΕΣΗΔΗΣ  «www.promitheus.gov.gr».  Το

περιεχόμενο  του  αρχείου,  είτε  ενσωματώνεται  στο  κείμενο  της  διακήρυξης,  είτε,  ως  αρχείο  PDF,

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά  ως  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής.  Tο  αρχείο  XML

αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας

eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Μελέτη 5/2020

◊◊◊◊ Τεχνικές Προδιαγραφές 

◊◊◊◊ Παράρτημα 1

◊◊◊◊ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

◊◊◊◊ Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τυποποιηµένο έντυπο υποβολής προσφυγής 
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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])

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 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998082845
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.thessaloniki.gr
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οδός και αριθμός: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 1
Ταχ. κωδ.: 54636
Αρμόδιος επικοινωνίας: Ε.ΣΚΕΝΤΟΥ
Τηλέφωνο: 2313 317535
φαξ: 2313 316119
Ηλ. ταχ/μείο: e.skentou@thessaloniki.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ π.δ. 1.458.240,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 24%
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ π.δ. 
1.458.240,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 24%
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 24/2020

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 
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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:
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 
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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
-
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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Απάντηση:
-

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
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

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
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε 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.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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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.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  CPV :   ●   44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι.

               ●  34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων και γερανό

αποκομιδής υπόγειων κάδων.

1. Γενικά

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην:

α. Προµήθεια & εγκατάσταση εκ µέρους του αναδόχου πλήρους συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης

απορριµµάτων  αποτελούµενο  από  πενήντα  εννέα  (59)  υπόγειους  κάδους  προσωρινής

αποθήκευσης  απορριµµάτων  χωρητικότητας  3m3 περίπου  έκαστος,  µε  όλα  τα  απαραίτητα

παρελκόµενα (αναλύονται διεξοδικά παρακάτω). 

β.    Προµήθεια  δύο  (2)  ειδικών  οχηµάτων  για  την  αποκοµιδή  των  υπόγειων  κάδων  προσωρινής

αποθήκευσης απορριµµάτων

Επιπλέον,  θα  παραδοθούν  άνευ  χρέωσης   και  έξι  (6)  εφεδρικοί  κάδοι  όµοιοι  µε  αυτόν  ενός  πλήρους

συγκροτήµατος.

Οι  πενήντα  εννέα  (59)  υπόγειοι  κάδοι  θα  τοποθετηθούν  σε  ήδη  ανοιγµένα  ορύγµατα  σε  είκοσι  εννέα

(29) κοινόχρηστα  σηµεία  του  κέντρου  της  πόλης  της  Θεσσαλονίκης  και  σε  συστοιχίες  του  ενός,  δύο,

τριών ή και τεσσάρων κάδων. Το συνηµµένο παράρτηµα 1 αναφέρει τις ακριβείς τοποθεσίες καθώς και

το  πλήθος  των  υπόγειων  κάδων  που µπορεί  να τοποθετηθεί  σε κάθε όρυγµα.  Σηµειώνεται  ότι: Αρχικά

στα  ήδη  διαµορφωµένα  ορύγµατα  θα  τοποθετηθούν  φρεάτια  εγκιβωτισµού  από  προκατασκευασµένο

οπλισµένο σκυρόδεµα µε κατάλληλες διαστάσεις,. Κατόπιν,  µέσα σ αυτά, θα τοποθετηθούν οι υπόγειοι

κάδοι.   

Να σηµειωθεί ότι η εν λόγω προµήθεια είναι ενιαία και αδιαίρετη,  δηλαδή, οι συµµετέχουσες εταιρείες

θα  πρέπει  να  προσφέρουν  και  τα  δύο  προαναφερόµενα  τµήµατα  α  (πλήρες  σύστηµα  υπόγειας

αποθήκευσης  απορριµµάτων)  και  β  (τα  δύο  ειδικά  οχήµατα  για  την  αποκοµιδή   των  υπόγειων  κάδων).

Προσφορές  που  θα  προσφέρουν  µόνο  το  ένα  από  τα  δυο  προαναφερόµενα  τµήµατα  α  και  β  δε  θα

γίνονται δεκτές και δε θα αξιολογούνται. 

2. Υπόγειοι κάδοι

Οι προς προµήθεια υπόγειοι κάδοι θα πρέπει απαραιτήτως:

a. Να  είναι  απολύτως  καινούργιοι,  αµεταχείριστοι,  σύγχρονοι,  εξελιγµένου  και  γνωστού

κατασκευαστικού οίκου, απολύτως σύµφωνοι µε τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.

b. Να  είναι  τυποποιηµένης  βιοµηχανικής  κατασκευής  και  να  έχουν  αποδεδειγµένη  και

δοκιµασµένη  λειτουργία  στην  Ελλάδα  ή/και  στο  εξωτερικό.  Πρωτότυπα  συστήµατα  υπόγειων

κάδων, που δεν έχουν δοκιµαστεί επιτυχώς δεν θα γίνονται δεκτά. Κατά συνέπεια, στην τεχνική

προσφορά των διαγωνιζόµενων θα υπάρχει σαφής αναφορά στην πόλη – περιοχή της Ελλάδας στην

οποία  έχουν  τοποθετηθεί  οι προτεινόµενοι  υπόγειοι  κάδοι,  η  χρονολογία  τοποθέτησης  τους  καθώς

και  η  ποσότητα  των  υπόγειων  κάδων  που  τοποθετήθηκαν.  Τεχνική  προσφορά  η  οποία  δεν

περιλαµβάνει την ως άνω αναφορά θα θεωρείται ουσιωδώς ελλιπής και δεν θα αξιολογείται  .

c. Η  συγκρότηση  κάθε  ενός  υπόγειου  κάδου,  θα  προσφέρει  µία  συνολική  γεωµετρική

αποθηκευτική χωρητικότητα 3.000 λίτρων περίπου (απόκλιση ±10%).

d. Να είναι στιβαρής,  ανθεκτικής κατασκευής,  ώστε να διασφαλίζεται  η µακρόχρονη χρήση  τους

χωρίς  προβλήµατα.  Ειδικότερα  το  υπέργειο  τµήµα  θα  πρέπει  να  εµφανίζει  ανάλογο  βιοµηχανικό





σχεδιασµό  ώστε  να  διασφαλίζει  την  αρχιτεκτονική  εναρµόνιση  µε  τον  περιβάλλοντα  χώρο  του

εκάστοτε  σηµείου  εγκατάστασης.  Ως  εκ  τούτου,  οι  τεχνικές  προσφορές  των  διαγωνιζόµενων  θα

πρέπει  να  περιέχουν  συγκεκριµένες  τεχνικές  προτάσεις  συνοδευόµενες  από  τις  σχετικές  εικόνες

προκειµένου να καθίσταται απολύτως σαφές το προτεινόµενο σχέδιο του υπέργειου τµήµατος. 

e. Να  είναι  συγκροτηµένοι  µε  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  παρέχουν  τις  απαιτούµενες  συνθήκες

ασφάλειας κατά τον χειρισµό τους.

f. Να  είναι  κατά  το  δυνατόν  απλοί  στο  σχεδιασµό  και  τη  λειτουργία  τους  έτσι  ώστε  να

καθίστανται  εύκολοι  α)  ο  χειρισµός  τους  (ανέλκυση  από  το  φρεάτιο,  τοποθέτηση  στο  σύστηµα

εκκένωσης του οχήµατος αποκοµιδής, άδειασµα του κάδου και επανατοποθέτηση στο φρεάτιο), β) η

όποια (µηδαµινή) συντήρησή τους καθώς και γ) ο καθαρισµός τους, οπότε αυτός απαιτείται. 

g. Να είναι κατάλληλοι για συνεργασία (άδειασµα) µε τον υφιστάµενο στόλο απορριµµατοφόρων

του  ∆ήµου,  δηλαδή  µε  συµβατικού  τύπου  απορριµµατοφόρα  οπίσθιας  φόρτωσης  µε  µηχανισµό

συµπίεσης απορριµµάτων τύπου πρέσας. Όσον αφορά στην εκκένωσή τους, αυτή θα επιτυγχάνεται,

µε  προσαρµογή  στους  πλευρικούς  βραχίονες  ανατροπής  του  ανυψωτικού  µηχανισµού  του

απορριµµατοφόρου  οχήµατος,  µε  τον  οποίο  εκκενώνονται  οι  συµβατικοί  τροχήλατοι  κάδοι

απορριµµάτων.  Ο  µηχανισµός  ανύψωσης  –  εκκένωσης  των  κάδων  θα  είναι  σύµφωνος  µε  το

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 

h. Να διαθέτουν  κατάλληλα  γεωµετρικά/ κατασκευαστικά  χαρακτηριστικά  έτσι ώστε να µπορούν

να  σχηµατίζουν  “νησίδες”  συµπαγών  διαστάσεων  µε  “συστοιχίες”  µιας-δύο-τριών-τεσσάρων

µονάδων  για  την  περισυλλογή  οικιακών,  εµπορικών  &  ανακυκλώσιµων  απορριµµάτων  από

επιλεγµένα σηµεία της πόλης.

Το υπόγειο τµήµα του συστήµατος θα καλύπτεται  από  πλατφόρµα  πεζοδροµίου στο  κέντρο  της οποίας

θα προσαρµόζεται η χοάνη (πύργος) τροφοδοσίας απορριµµάτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί

στην  στεγανότητα  του  συστήµατος.  Ειδικότερα,  το  όλο  σύστηµα  του  υπόγειου  κάδου  θα  πρέπει  να

διαθέτει αποδεδειγµένα επαρκή στεγανότητα σε υγρά, λάσπες και δυσάρεστες οσµές ενώ επιπροσθέτως

να αποτρέπεται η είσοδος βρόχινων νερών, εντόµων κλπ. Προκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να αποδείξουν

την  επαρκή  στεγανότητα  των  προς  προµήθεια  υπόγειων  κάδων,  οφείλουν  να  συµπεριλάβουν  στην

τεχνική  προσφορά  τους  προκαταρκτικά  σχέδια  στα  οποία  θα  απεικονίζονται  µε  σαφήνεια  τα  σηµεία

στεγάνωσης του συστήµατος καθώς και ότι άλλο κρίνει ο κάθε διαγωνιζόµενος ως επαρκές αποδεικτικό

στοιχείο στεγάνωσης.  

Εντός του  φρεατίου  θα  υπάρχει  πλατφόρµα  ασφαλείας  η οποία  θα ασφαλίζει  «κλείνοντας» το  φρεάτιο

κατά τη διαδικασία αποκοµιδής των απορριµµάτων για λόγους προστασίας τόσο των εργαζοµένων όσο

και των διερχόµενων κατά την αποκοµιδή.

Όλα  τα  στοιχεία  του  συστήµατος  τα  οποία  δεν  προδιαγράφονται  αναλυτικά  ακολούθως,  θα  είναι

κατασκευασµένα από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία.

Οι  υπόγειοι  κάδοι  θα  αδειάζονται  µέσω  του  υφιστάµενου  συστήµατος  οπίσθιας  εκκένωσης

απορριµµάτων που διαθέτουν τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε τη χρήση κατάλληλου

ανυψωτικού µηχανισµού (τύπου παπαγάλου) προσαρµοσµένο σε κάθε ένα από τα δύο (2) υπό προµήθεια

οχήµατα αποκοµιδής του παρόντος διαγωνισµού. 

Οι  υπόγειοι  κάδοι  θα  παραδοθούν  επί  εδάφους   σε  χώρο  που  θα  υποδειχθεί  στον  ανάδοχο  από  την

αρµόδια  Υπηρεσία,  προκειµένου να εγκατασταθούν  περαιτέρω  στα επιλεγµένα σηµεία  τοποθέτησης  µε

δαπάνες & αποκλειστική επιµέλεια του αναδόχου.

2.1 Υπόγειο τµήµα

2.1.1 Φρεάτιο εγκιβωτισµού

Για  την  σταθεροποίηση  του  εδάφους  και  την  στεγανοποίηση  του  συστήµατος,  το  υπόγειο  τµήµα  θα

αποτελείται  από  ένα  φρεάτιο  από  προκατασκευασµένο  οπλισµένο  σκυρόδεµα,  κατάλληλων

προδιαγραφών  (Ελληνικός Κανονισµός Τεχνολογίας  Σκυροδέµατος  ΦΕΚ 1561 Β’ 2016 και  πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ή ανάλογο διεθνές πρότυπο) ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής.

Τα  εν  λόγω  προκατασκευασµένα  φρεάτια  θα  είναι  κατάλληλου  σχήµατος  και  γεωµετρικών

διαστάσεων  ικανών  για  τον  εγκιβωτισµό  των  αποσπώµενων  κάδων  υπόγειας  αποθήκευσης

απορριµµάτων  και  τα  οποία  θα  εγκατασταθούν  στα  ήδη  ανοιγµένα  ορύγµατα  µε  δαπάνες  και  την

αποκλειστική  ευθύνη  του  αναδόχου.  Η  τεχνική  προσφορά  των  διαγωνιζόµενων  θα  περιλαµβάνει

απαραιτήτως προκαταρκτικό  σχέδιο στο οποίο θα αναγράφονται οι εξωτερικές διαστάσεις καθώς και

πάχος του φρεατίου. 

Επισηµαίνεται  ότι  για  την  εξασφάλιση  της  µέγιστης  δυνατής  στεγανότητας  του  υπόγειου





φρεατίου  από  σκυρόδεµα,  είναι  επιβεβληµένη  η  σκυροδέτηση  του  σε  µία  φάση  (µονοµπλόκ),

ώστε  να  αποφευχθούν  οι  ενώσεις που  αποτελούν  και  σηµεία  αστοχίας,  σ’  ότι  αφόρα  την

στεγανότητα.

Το  κάθε  φρεάτιο  ολόσωµης  κατασκευής  (µονοπλόκ)  θα  είναι  κατασκευασµένο  από  οπλισµένο

σκυρόδεµα  κατηγορίας  αντοχής  C30/37  (κατ’  ελάχιστον)  µε  κατάλληλες  προσµίξεις  για  την

εξασφάλιση  της  στεγανότητας  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στον  Ελληνικό  Κανονισµό  Τεχνολογίας

Σκυροδέµατος ΦΕΚ 1561 Β’ 2016, στο πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ή ανάλογο διεθνές πρότυπο ενώ ο

οπλισµός του θα είναι από χάλυβα οπλισµού κατάλληλης αντοχής και ποιότητας.

Η  σκυροδέτηση  του  κάθε  φρεατίου  θα  πρέπει  να  πραγµατοποιηθεί  σε  µεταλλικό  καλούπι,  ώστε  να

εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή τυποποίηση, οµοιοµορφία αλλά και η καλύτερη δυνατή – ποιοτικά -

τελική επιφάνεια.

Το καθαρό  βάρος του φρεατίου εγκιβωτισµού θα είναι τουλάχιστον 4,000 kg, ενώ τα τοιχώµατα  του

φρεατίου  θα  πρέπει  να  είναι  ικανού  πάχους  (140  mm τουλάχιστον)  έτσι  ώστε  να  παρέχεται  η

απαιτούµενη  αντοχή  στην  πίεση  του  εδάφους,  ενώ  παράλληλα  το  φρεάτιο  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τα

κατάλληλα  χαρακτηριστικά  που  να  αποτρέπουν  την  εισροή  υδάτων  λόγω  υψηλής  στάθµης  του

υδροφόρου  ορίζοντα  ή  των  νερών  της  βροχής  εντός  αυτού  καθώς  και  τη  διαρροή  τυχόν  υγρών  και

στραγγισµάτων προερχόµενων εκ των απορριµµάτων στο υπέδαφος.

Προς  τεκµηρίωση  της  στεγανότητας  και  της  αντοχής  στις  πιέσεις  του  εδάφους,  υποχρεωτικά  οι

υποψήφιοι θα προσκοµίσουν σχέδια, αναλυτική στοιχειοθέτηση (µελέτη) και στατικούς υπολογισµούς

σύµφωνα  µε  τους  ισχύοντες  ευρωκώδικες,  όπου  θα  τεκµηριώνεται  η  αντοχή  και  η  στεγανότητα  της

κατασκευής σύµφωνα µε τον χρησιµοποιούµενο τύπο σκυροδέµατος και σιδηρού οπλισµού.

Το  φρεάτιο  εγκιβωτισµού  θα  πρέπει  να  είναι  σχεδιασµένο  µε  τρόπο  ώστε  να  επιτρέπει  εύκολο

καθαρισµό  του εσωτερικού  χώρου και  την  άντληση  υγρών  που ενδεχοµένως να προκύψουν  από  την

αποστράγγιση των  απορριµµάτων.

Για  την  διευκόλυνση  της  εγκατάστασής  τους,  τα  προκατασκευασµένα  φρεάτια  κατά  την  παράδοσή

τους  θα  πρέπει  να  είναι  έτοιµα  για  χρήση  και  να  έχουν  κατάλληλες  διατάξεις  ανάρτησης  που  θα

επιτρέπουν την εύκολη, ασφαλή εναπόθεση και προσαρµογή τους µέσα στα ήδη ανοιγµένα ορύγµατα.

Μείζονος  σηµασίας  ζήτηµα  είναι  και  η  αποτροπή  τυχούσας  καθίζησης  προκατασκευασµένου

φρεατίου  µέσα  στο  έδαφος.  Κατά  συνέπεια,  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προβεί  σε  επαρκή  θεµελίωση

του  πυθµένα  των  ήδη  ανοιγµένων  ορυγµάτων.   Συγκεκριµένα,  η  θεµελίωση  θα  πραγµατοποιηθεί  µε

διάστρωση σκυροδέµατος (µπετόν καθαριότητας) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Πάχος σκυροδέµατος διάστρωσης: κατ’ ελάχιστον 10 cm. 

• Κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος: C12/15 τουλάχιστον, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΦΕΚ 1561 Β’ 2016,

στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 ή ανάλογο διεθνές πρότυπο µε ελαφρύ οπλισµό (ή ότι άλλο προβλέπει ο

κατασκευαστής  του συστήµατος),  µε τρόπο  ώστε να  µη παρουσιάζονται  προβλήµατα  καθίζησης  του

προκατασκευασµένου φρεατίου και κατά συνέπεια της συνολικής εγκατάστασης.

Κατά  την  εγκατάστασή  τους,  τα  φρεάτια  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  ευθυγραµµισµένα

(«αλφαδιασµένα») µε την άνω επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου. Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει

να  προκύπτουν  προεξοχές  ή  εξογκώµατα,  που  ενδέχεται  να  παρεµποδίζουν,  να  αποτρέπουν  ή  να

καθίστανται  επικίνδυνα  για  την  οµαλή  διέλευση  των  πεζών  γύρω  ή  πάνω  από  την  πλατφόρµα  του

φρεατίου. Περιµετρικά θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης µέσω

των  οποίων  θα  µπορεί  να  διαφεύγει  το  νερό  της  βροχής  χωρίς  να  παρουσιάζονται  προβλήµατα

εισροής βρόχινου νερού µέσα στον χώρο του κάδου.

Ανακεφαλαιώνοντας,  η επιτυχής εγκατάσταση των σκυρόδετων  φρεατίων  εγκιβωτισµού προϋποθέτει

την πραγµατοποίηση από τον ανάδοχο ΟΛΩΝ   των απαραίτητων εργασιών διαµόρφωσης, κατασκευής

δαπέδου  απόθεσης  των  φρεατίων  µε  τρόπο  ώστε  να  είναι  πλήρως  εξασφαλισµένη  η  οριζόντια  θέση

τους καθώς και η αποφυγή καθιζήσεων, επίχωσης κλπ. Στην περίπτωση που κατά την αποκάλυψη των

ήδη  ανοιγµένων  ορυγµάτων  διαπιστωθούν  χαλαρά  εδάφη,  ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση

συµπύκνωσης και σταθεροποίησης τους. Σχετικά µε τον σχεδιασµό του φρεατίου και την διασφάλιση

όλων των παραπάνω, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόµενων θα περιλαµβάνει πλήρη

στοιχεία και σχέδια από τα οποία να προκύπτουν όλα τα παραπάνω.

2.1.2 Κάδος προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων

Ο  εσωτερικός  χώρος  του  προαναφερόµενου  φρεατίου  εγκιβωτισµού  θα  στεγάζει  τον  κάδο  υπόγειας

αποθήκευσης των απορριµµάτων. 

Η  συνολική  γεωµετρική  αποθηκευτική  χωρητικότητα  του  κάδου  αποθήκευσης  απορριµµάτων  θα

είναι  3.000  λίτρα  περίπου  (απόκλιση  ±10%),  ενώ  το  καθαρό  βάρος  του  κάδου  δε  θα  είναι





µεγαλύτερο  των  150  kg.  Η  τεχνική  προσφορά  των  διαγωνιζόµενων  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να

περιλαµβάνει  προκαταρκτικό  σχέδιο  –  σκαρίφηµα  µε  τις  διαστάσεις  και  το  βάρος  του

προσφερόµενου κάδου.

Θα  είναι  κατασκευασµένος  από  πρωτογενές πολυαιθυλένιο,  υλικό  που έχει  αποδειχτεί  εµπράκτως

πλήρως  ανθεκτικό  στη  διάβρωση  και  επαρκώς  εύκαµπτο  ώστε  να  αντέχει  σε  κτυπήµατα  και

προσκρούσεις. Ο πυθµένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι διαρροής υγρών. 

Στην περίπτωση που ο προσφερόµενος τύπος κάδου περιλαµβάνει µεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήµατα,

αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης.

Η  εκκένωση  του  κάδου  θα  πρέπει  να  επιτυγχάνεται  υποχρεωτικά  µε  την  ανατροπή  του  µέσα  στη

χοάνη  οπίσθιας  φόρτωσης  ενός  συµβατικού  απορριµµατοφόρου  οχήµατος  (τύπου  πρέσας)  σε

συνεργασία µε τους πλευρικούς βραχίονες (κατά DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού µηχανισµού.

Ο  κάδος  θα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένος  µε  ασφαλείς  και  ανθεκτικές  διατάξεις  παραλαβής  και

ανύψωσης κάτω από το έδαφος οι οποίες θα συνεργάζονται  µε υδραυλικό γερανό µε σύστηµα απλού

γάντζου ανύψωσης.

Όλη  η  συγκρότηση  της  κατασκευής  του  κάδου,  και  ιδίως  η  διάταξη  ανάρτησης  στο  µηχανισµό

γερανοφόρου  πρέπει  να  αντέχει  στο  άθροισµα  του  απόβαρου  και  του  ωφέλιµου  φορτίου  έκαστου

κάδου  (κατ’  ελάχιστον  500  kg)  προσαυξανόµενο  µε  συντελεστή  ασφαλείας  20%  τουλάχιστον.  (Η

τεχνική προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει το ωφέλιµο φορτίο του κάδου απορριµµάτων).

Σε κάθε περίπτωση ο προσφερόµενος υπόγειος κάδος θα πρέπει  να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να

διαθέτει  εξαιρετική  µηχανική  αντοχή  και  να  ανταποκρίνεται  πλήρως  στις  απαιτήσεις  του  προτύπου

ΕΝ 13071-1:2008 και ειδικότερα:

a) Σε δοκιµές αντοχής σε εξωτερικές προσκρούσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο

6.3.1 του προαναφερόµενου προτύπου.

b) Σε δοκιµές αντοχής σε διατάξεις ανύψωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6.3.2

του προαναφερόµενου προτύπου.

c) Σε  δοκιµές  ευστάθειας  του  κάδου  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην  παράγραφο  6.2.1  του

προαναφερόµενου προτύπου. 

d) Σε δοκιµές αντοχής του κάδου σε εσωτερικές προσκρούσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην

παράγραφο 6.2.2 του προαναφερόµενου προτύπου.

e) Σε  δοκιµές  ελεύθερης  πτώσης  του  κάδου  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην  παράγραφο  6.2.3

του προαναφερόµενου προτύπου.

f) Σε  δοκιµές  διάβρωσης  των  µεταλλικών  µερών  του  κάδου  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην

παράγραφο 6.5 του προαναφερόµενου προτύπου.

Ο κάδος  αποθήκευσης  θα  πρέπει  να  έχει  την  ικανότητα  ασφαλούς  αποθήκευσης  απορριµµάτων

οικιακού  και  εµπορικού  τύπου  καθώς  και  ανακυκλώσιµων  απορριµµάτων  µε  χαρακτηριστικά  που

επικρατούν  στους  αστικούς  ∆ήµους  της  Ελλάδας  και  να  έχει  αντοχή  στα  αντίστοιχα  φορτία  που

ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκοµιδής.

Σηµειώνεται ότι για το σύνολο των 59 υπόγειων κάδων (σε πλήρη συγκρότηση) που θα παραδοθούν

στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, θα παραδοθούν άνευ χρέωσης στην Υπηρεσία:

α)  Έξι (6) εφεδρικοί κάδοι απολύτως όµοιοι µε αυτόν ενός πλήρους συγκροτήµατος.

β)  ‘Έξι  (6)  εφεδρικές  χοάνες  εισαγωγής  απορριµµάτων,  απολύτως  όµοιες  µε  αυτή  ενός  πλήρους

συγκροτήµατος. 

γ)  Εφεδρικό  υλικό  επικάλυψης  για  τις πλατφόρµες  πεζοδροµίου έξι (6) υπόγειων κάδων,  απολύτως

όµοιο  µε  το  υλικό  που  θα  χρησιµοποιηθεί  για  την  επικάλυψη  των  προς  προµήθεια  πλατφορµών

πεζοδροµίου.

Επισηµαίνεται  ότι  τα  προαναφερόµενα  εφεδρικά  είδη  (α),  (β)  και  (γ)  κατά  την  παράδοσή  τους  θα

τιµολογηθούν  σε  µηδενική  αξία,  καθώς  η  αξία  τους  θα  έχει  ενσωµατωθεί  στην  προσφερόµενη  τιµή

των υπό προµήθεια συστηµάτων υπόγειων κάδων.

2.1.3  Τρόπος αποκοµιδής κάδου αποθήκευσης

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα επιτυγχάνεται αποκλειστικά µε την ανατροπή του µέσα στη

χοάνη  οπίσθιας  φόρτωσης  ενός συµβατικού  απορριµµατοφόρου  οχήµατος  (τύπου  πρέσας)  µέσω  των

γνωστών πλευρικών βραχιόνων (κατά  DIN) του κλασσικού τύπου ανυψωτικού µηχανισµού που είναι

τοποθετηµένος  στα  απορριµµατοφόρα  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης.  Προς  τούτο  τα  γεωµετρικά

χαρακτηριστικά  του κάδου,  θα πρέπει  να  είναι  συµβατά  για  συνεργασία  µε τον  εν  λόγω  ανυψωτικό





µηχανισµό.

Ο  κάδος  αποθήκευσης  θα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένος  µε  κατάλληλες  διατάξεις  παραλαβής  και

ανέλκυσης,  από  το  εγκιβωτισµένο  φρεάτιο  οι  οποίες  θα  συνεργάζονται  µε  σύστηµα  απλού  γάντζου

αγκίστρωσης, ο οποίος θα ασφαλίζει ικανοποιητικά στο σύστηµα ανάρτησης του κάδου.    

Όλη  η  συγκρότηση  της  κατασκευής  του  κάδου,  και  ιδίως  η  διάταξη  ανάρτησης  στο  µηχανισµό

γερανοφόρου  πρέπει  να  αντέχει  στο  άθροισµα  του  απόβαρου  και  του  µέγιστου  ωφέλιµου  φορτίου

έκαστου κάδου προσαυξανόµενο µε συντελεστή ασφαλείας κατ’ ελάχιστον 20%.

2.1.4       Πλατφόρµα ασφαλείας

Για  την  ασφάλεια  του  κοινού  αλλά  και  του  προσωπικού  αποκοµιδής  κατά  τη  διαδικασία  εξαγωγής,

ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου, το άνοιγµα του υπόγειου φρεατίου εγκιβωτισµού θα πρέπει να

καλύπτεται προς αποφυγήν πτώσης κάποιου διερχόµενου άτοµου εντός του φρεατίου. Το άνοιγµα του

φρεατίου δύναται να καλύπτεται από µία µετακινούµενη πλατφόρµα, η οποία θα βρίσκεται κάτω από

τον κάδο ή στα  πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισµένος εντός του φρεατίου.  Κατά  την  εξαγωγή και

ανύψωση του κάδου η εν λόγω πλατφόρµα θα µετακινείται  αυτόµατα προς τα πάνω κατά προτίµηση

µε  µηχανικό  τρόπο,  ώστε  να  καλύπτει  µε  ασφάλεια  το  άνοιγµα  του  υπόγειου  τµήµατος  και  να

προστατεύει τους διερχόµενους για όσο διάστηµα ο κάδος βρίσκεται εκτός του φρεατίου.

Η  εν  λόγω  πλατφόρµα  ασφαλείας  θα  πρέπει  να  παραµένει  ασφαλισµένη  σε  στάθµη  κατάλληλη  σε

σχέση  µε  το  πεζοδρόµιο  υπό  φορτίο  ενός  ατόµου  βάρους  έως  150  kg που  τυχόν  στέκεται  πάνω  σε

αυτή.  Η  πλατφόρµα  θα  υποχωρεί  προς  τα  κάτω  µε  µηχανισµό  απασφάλισης  και  µόνο  κατά  την  εκ

νέου βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου.

Σε κάθε  περίπτωση  η  πλατφόρµα  ασφαλείας  θα  είναι  σχεδιασµένη  έτσι  ώστε να διαθέτει  εξαιρετική

µηχανική  αντοχή  και  να  ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  του  προτύπου  EN  13071-2:2008  και

ειδικότερα να ανταποκρίνεται πλήρως σε:

a) ∆οκιµή  αντοχής  σε  φορτία  έως  150  kg  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην  παρ.  6.2.2  του

ανωτέρω προτύπου.

b) ∆οκιµή λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου.

Αν  χρησιµοποιούνται  µεταλλικά  στοιχεία  ή  εξαρτήµατα  στην  συγκρότηση  της  πλατφόρµας

ασφαλείας,  αυτά  θα  πρέπει  να  έχουν  υποβληθεί  σε  κατάλληλη  επεξεργασία  προστασίας  έναντι  της

διάβρωσης. '

Προκειµένου  να  αποφευχθούν  λειτουργικά  προβλήµατα,  οι µηχανισµοί  λειτουργίας  της  πλατφόρµας

δε θα πρέπει να βασίζονται σε συστήµατα αντίβαρων.

Επιπλέον,  η  ως  άνω  πλατφόρµα  θα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένη  µε διατάξεις  και  µηχανισµούς  που

επιτρέπουν  την  εύκολη  και  ασφαλή  πρόσβαση  στο  εσωτερικό  χώρο  του  φρεατίου  εγκιβωτισµού  για

τυχόν επεµβάσεις συντήρησης και καθαρισµού του φρεατίου.

Ανακεφαλαιωτικά,  η  τεχνική  προσφορά  των  διαγωνιζόµενων  θα  περιλαµβάνει  προκαταρκτικό

σχέδιο-σκαρίφηµα  της  προσφερόµενης  πλατφόρµας  ασφαλείας,  διεξοδική  περιγραφή  του

τρόπου  λειτουργίας  της  καθώς  και  συνοπτική  αναφορά  των  επιµέρους  συστατικών  µερών  της

και του υλικού κατασκευής των.

2.2    Υπέργειο τµήµα

2.2.1 Πλατφόρµα πεζοδροµίου  , ·

Το  πάνω  µέρος  του  φρεατίου  εγκιβωτισµού  του  κάδου  θα  πρέπει  να  καλύπτεται  µε  µια  κατάλληλα

διαµορφωµένη  πλατφόρµα  η  οποία  θα  βρίσκεται  στη  στάθµη  του  πεζοδροµίου  και  αναλογών

διαστάσεων  που ταυτίζονται  µε .την  άνω  περίµετρο  του πλαισίου  του φρεατίου  εγκιβωτισµού,  ώστε

να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών πάνω από τον χώρο του υπόγειου κάδου.

Η  πλατφόρµα  πεζοδρόµου  θα  πρέπει  να  εφάπτεται  µε  τέτοιο  τρόπο  ώστε  αφενός  να  στεγανοποιεί

επαρκώς το  υπόγειο τµήµα του κάδου αποτρέποντας την  έκλυση  δυσάρεστων  οσµών και  την  εισροή

των  νερών  της  βροχής  εντός  του  φρεατίου,  αφετέρου  να  µην  δηµιουργούνται  προεξοχές  ή

υψοµετρικές διαφορές µεταξύ του εδάφους (πεζοδροµίου) και της πλατφόρµας που θα µπορούσαν να

προκαλέσουν  ατυχήµατα  στους  διερχοµένους  πεζούς.   Σε  ορισµένα  σηµεία  όπου  η  µορφολογία  του

εδάφους  είναι  τέτοια  που  παρουσιάζονται  -  σε  περίπτωση  έντονων  βροχοπτώσεων  -  κίνδυνοι  να

λιµνάζουν  νερά,  συνιστάται  η πλατφόρµα  πεζοδροµίου να έχει µια  ελαφριά  υψοµετρική  διαφορά  µε

το πεζοδρόµιο για να αποτραπεί εισροή των νερών εντός του φρεατίου.

Η επιφάνεια  της  πλατφόρµας  θα πρέπει  να είναι ανθεκτική  στη  διάβρωση  και  στις φθορές,  θα φέρει

κατά  προτίµηση  κατάλληλη  επικάλυψη  µε  υλικά,  όσο  το  δυνατό  όµοια  µε  αυτά  που  έχει  το

πεζοδρόµιο  στο  σηµείο  εγκατάστασης,  όπως  πλακίδια  φυσικού  πετρώµατος  γρανίτη,  κυβόλιθο,





πλακάκι κλπ, εναρµονιζόµενη πλήρως µε τον περιβάλλοντα χώρο. Οι διαγωνιζόµενοι θα µπορούν να

προσφέρουν  πέραν  της  µίας  λύσης  σε  ότι  αφορά  µόνον  την  επιφανειακή  επένδυση   χωρίς  να

µεταβάλλεται  η  τιµή  της  προσφοράς  τους.  Σε  κάθε  περίπτωση  τον  τελικό  λόγο  για  την  επιφανειακή

επένδυση  της  πλατφόρµας  πεζοδροµίου  έχει  η  ∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία  κατά  την  έναρξη  των

παραλαβών.

Η  πλατφόρµα  πεζοδρόµου  θα  πρέπει  να  είναι  στιβαρής  µεταλλικής  κατασκευής.  Οι  επιφάνειες  των

µεταλλικών  στοιχείων  της  πλατφόρµας  θα  πρέπει  να  έχουν  υποβληθεί  σε  κατάλληλη  επεξεργασία

προστασίας  έναντι  της  διάβρωσης.  Οι  διαγωνιζόµενοι  θα  πρέπει  να  αναφέρουν  µε  σαφήνεια  στην

τεχνική  τους  προσφορά  την  επεξεργασία  που  θα  έχουν  υποστεί  τα  µεταλλικά  στοιχεία  της

πλατφόρµας ενώ θα αναφέρουν  και την  ελάχιστη διάρκεια ζωής  τους,  η οποία θα είναι απαραιτήτως

µεγαλύτερη των δέκα (10) ετών. Θα κατατεθούν και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Η  πλατφόρµα  θα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένη  µε  κατάλληλους  µηχανισµούς  ή  διατάξεις  (π.χ.

πνευµατικά  έµβολα)  χάριν  στους  οποίους  θα  ανοίγει  και  κλείνει  ώστε  να  µπορεί  µε  ευκολία  και

ασφάλεια να παραλαµβάνεται ο κάδος αποθήκευσης κατά την φάση της αποκοµιδής του. Το σύστηµα

ανοίγµατος  και  κλεισίµατος  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  χωρίς  να  απαιτείται  εξωτερική  πηγή  ενέργειας

(π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα). Γενικά ο χειρισµός ανοίγµατος και κλεισίµατος της πλατφόρµας θα πρέπει να

είναι εύκολος χωρίς να απαιτείται άσκησή µεγάλης µυϊκής δύναµης και σε κάθε περίπτωση να µπορεί

να πραγµατοποιείται από ένα άτοµο σε συνήθη φυσική κατάσταση.

Επίσης,  η  πλατφόρµα  πεζοδροµίου  θα  πρέπει  να  διαθέτει  σύστηµα  κλειδώµατος  (ανοξείδωτη

κλειδαριά)  που  θα  την  συγκρατεί  µε  ασφάλεια  σε  κλειστή  οριζόντια  θέση.  Το  ξεκλείδωµα  θα

επιτυγχάνεται µε κλειδί µε το οποίο θα εφοδιάζεται  το πλήρωµα  της  αποκοµιδής.  Για την  αποτροπή

πρόσβασης  τρίτων  µη  εξουσιοδοτηµένων  ατόµων,  το  κλειδί  θα  πρέπει  να  είναι  ειδικού  τύπου  µη

ευρέως διαδεδοµένο αλλά κοινό για όλους τους υπόγειους κάδους (master key).

Η µηχανική αντοχή της πλατφόρµας σε φορτία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της παρ.

6.2.4 του προτύπου ΕΝ 13071-2.

Ανακεφαλαιωτικά, η τεχνική προσφορά των διαγωνιζόµενων θα περιλαµβάνει προκαταρκτικό σχέδιο-

σκαρίφηµα  της  προσφερόµενης  πλατφόρµας  πεζοδροµίου,  αναφορά  της  εκτιµώµενης  (µέγιστης)

δύναµης η οποία απαιτείται  για το  άνοιγµα της προκειµένου να ανελκυστεί  ο υπόγειος κάδος καθώς

και συνοπτική αναφορά των επιµέρους συστατικών µερών της και του υλικού κατασκευής των.

2.2.2.       Χοάνη εισαγωγής απορριµµάτων

Πάνω  στην  προαναφερόµενη  πλατφόρµα  πεζοδροµίου  θα  προσαρµόζεται  το  υπέργειο  τµήµα  του

υπόγειου κάδου το οποίο θα αποτελείται από “χοάνη/πύργο” εισαγωγής των απορριµµάτων.

Επειδή  η  “χοάνη”,  µαζί  µε  την  πλατφόρµα  πεζοδροµίου,  αποτελεί  το  εµφανές  σηµείο  της  όλης  της

κατασκευής, θα πρέπει να παρουσιάζει οµοίως προσεγµένο και ελκυστικό σχεδιασµό. Επιπλέον για τη

διασφάλιση τ η ς  διαχρονικής ελκυστικής εµφάνισής της, το σώµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο

από  ανοξείδωτο  χάλυβα  (AISI 304  ή  καλύτερο  ποιοτικώς)  ή  από  µέταλλο  µε  ισοδύναµες

αντιδιαβρωτικές ιδιότητες ελάχιστου πάχους 1,50 mm. 

Η “χοάνη” θα  πρέπει  να  βρίσκεται  στο  κέντρο  της  πλατφόρµας  και  πάνω  από  το  κέντρο  του  κάδου

ώστε  να  επιτυγχάνεται  οµαλή  ισοκατανοµή  των  απορριµµάτων  που  ρίπτονται  µέσα  στον  κάδο

υπόγειας  αποθήκευσης.  Θα  είναι  κυλινδρικού  σχήµατος  και  θα  πρέπει  να  είναι  σχετικά  συµπαγών

διαστάσεων, µεγίστου ύψους 1,2 m ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα χρήσης και για ΑΜΕΑ.

Η  ’’χοάνη”  θα  φέρει  ένα  στόµιο  εισαγωγής  ικανών  διαστάσεων  (διαµέτρου  70  cm κατ’  ελάχιστον)

ώστε να µπορεί να δέχεται σακούλες απορριµµάτων µεγάλου µεγέθους. 

Θα  µπορούν  εγκατασταθούν  κατά  περίπτωση,  ανάλογα  µε  το  είδος  των  απορριµµάτων  και  τις

υποδείξεις  της  Υπηρεσίας,  δύο  (2)  διαφορετικοί  τύποι  χοάνης  εισαγωγής  απορριµµάτων:  (1)  για

σύµµεικτα  απορρίµµατα  και  (2) για  ανακυκλώσιµα  υλικά/απορρίµµατα  συσκευασιών.  Οι  χοάνες  θα

φέρουν  σήµανση  της  κατηγορίας  και  του  τύπου  των  απορριµµάτων  και  εικονογραφηµένες  οδηγίες

χειρισµού. Ο τύπος του κάδου που θα εγκατασταθεί σε κάθε σηµείο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου (καπάκι) για την αποτροπή εισροής

των  νερών  της  βροχής  και  την  έκλυση  οσµών. Το καπάκι  θα  είναι  κατασκευασµένο  από  κατάλληλο

υλικό, κατά προτίµηση ίδιο µε το σώµα της χοάνης τροφοδοσίας, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή

εφαρµογή.

Το σκέπαστρο  θα πρέπει να προσφέρει  ευχερές  και  εύκολο άνοιγµα  προς τους χρήστες µε τη χρήση

χειρολαβής  καθώς  και  µηχανισµό  ποδοχειριστηρίου  ενώ  θα  διαθέτει  υποχρεωτικά  µηχανισµό

απόσβεσης  επαναφοράς  (αποσβεστήρα  εµβόλου  για  υστέρηση  στο  κλείσιµο  του  σκέπαστρου  της

χοάνης) για προστασία έναντι ατυχήµατος των χρηστών.

Σηµείωση  : Όλο  το  υπέργειο  τµήµα  αλλά  κυρίως  η  χοάνη  εισαγωγής  απορριµµάτων  είναι





επιθυµητό  να  διαθέτει  ειδική  επίστρωση  που  να  επιτρέπει  την  εύκολη  αφαίρεση  graffiti και

αυτοκόλλητων.  

Ανακεφαλαιωτικά, η τεχνική προσφορά των διαγωνιζόµενων θα περιλαµβάνει προκαταρκτικό σχέδιο-

σκαρίφηµα  της  προσφερόµενης  χοάνης  εισαγωγής  απορριµµάτων  στο  οποίο  θα  αναγράφονται  οι

βασικές  διαστάσεις  της  χοάνης,  διεξοδική  περιγραφή  του  τρόπου  λειτουργίας  της  καθώς  και

συνοπτική αναφορά των επιµέρους συστατικών µερών της και του υλικού κατασκευής των.

2.3    Σύστηµα επιτήρησης στάθµης πλήρωσης των υπόγειων κάδων

Για  την  αποτελεσµατικότερη  λειτουργία  τους  οι  υπόγειοι  κάδοι,  θα  φέρουν  προσαρτηµένο  σύστηµα

επιτήρησης  της  πληρότητας  τους,  αποτελούµενο  από  αισθητήρες  που  θα  τοποθετηθούν  σε  πρόσφορο

σηµείο, συνοδευόµενο από εφαρµογή συστήµατος µετάδοσης µετρήσεων και λογισµικού (software) για

την  διαχείριση  των  δεδοµένων,  προσβάσιµο  από  το  διαδίκτυο  (web based system).  καλυπτόµενο  από

εγγύηση  καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  24  µηνών.  Να  σηµειωθεί  ότι τουλάχιστον  για  το  χρονικό

διάστηµα ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η εν λόγω παροχή θα είναι άνευ χρέωσης.  

Οι αισθητήρες  θα  βρίσκονται  σε κατάλληλο  σηµείο  κάθε υπόγειου κάδου  και  θα έχουν  την  ικανότητα

να καταγράφουν τις εξής βασικές λειτουργικές παραµέτρους: 

α) Τον βαθµό πλήρωσης του κάθε κάδου µε τουλάχιστον  τρεις (3) στάθµες µέτρησης (πχ. 30%, 60%

και 90%), και 

β) Τη θέση της πλατφόρµας πεζοδροµίου (θέση ανοικτή ή κλειστή). 

Επιπροσθέτως, θα αποστέλλουν σήµατα συναγερµού για:

α) Χαµηλή τάση µπαταρίας, 

β) Χαµηλό σήµα δικτύου κινητής τηλεφωνίας, και 

γ) Απώλεια αισθητήρα µέτρησης. 

Οι αισθητήρες του συστήµατος πλήρωσης:

α) Θα λειτουργούν µε µπαταρίες οι οποίες θα εξασφαλίζουν λειτουργική αυτονοµία τουλάχιστον δύο

(2) ετών, 

β) Θα είναι στεγανοί (βαθµός προστασίας ΙΡ67) και σχεδιασµένοι να αντέχουν σε εξαιρετικά αντίξοες

συνθήκες καθώς και σε χηµικούς ή/και διαβρωτικούς παράγοντες.

γ)  Θα  έχουν  την  ικανότητα  να  µεταδίδουν  σε  προγραµµατιζόµενη  περιοδικότητα  (π.χ.  5  φορές  ανά

24ωρο)  ασύρµατα  τα  δεδοµένα  µετρήσεων  µέσω  δικτύου  GPRS (ή  νεώτερου)  σε  έναν  κεντρικό

“server” διαχείρισης.  Ο ∆ήµος θα µπορεί να έχει πρόσβασης στα δεδοµένα µέσω διαδικτύου µέσω

εξατοµικευµένων κωδικών πρόσβασης.

Οι  διαγωνιζόµενοι  θα  αναφέρουν  στην  προσφορά  τους  τον  κατασκευαστικό  οίκο  καθώς  και  το

µοντέλο-τύπο του προσφερόµενου αισθητήρα.

Τα ελάχιστα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισµικού διαχείρισης είναι:

• Λειτουργία  24 ώρες/ηµέρα,  7 ηµέρες/εβδοµάδα,  µε πρόσβαση µέσω διαδικτύου και µε δυνατότητα

παραµετροποίησης των αισθητήρων µέσω του λογισµικού.

• Απεικόνιση  τελευταίων  µετρήσεων,  τοποθεσίας  µε  χρήση  λεκτικού  και  GIS

(γεωκωδικοποίησης).

• Απεικόνιση  ιστορικών  στοιχείων  για  κάθε  θέση  υπόγειου  κάδου  και  παραγωγή  αναφοράς  µε  τα

ιστορικά στοιχεία του.

• Απεικόνιση  συναγερµών  για  κάθε  θέση  υπόγειου  κάδου  (π.χ.  ανοικτή  πλατφόρµα  κυκλοφορίας,

χαµηλή µπαταρία, χαµηλό σήµα, λάθος µέτρησης).

• Παραγωγή  βέλτιστης  διαδροµής  αποκοµιδής  σύµφωνα  µε  το  επίπεδο  πλήρωσης  των  υπόγειων

κάδων ανά ζώνη.

• ∆υνατότητα ορισµού τύπων υπόγειων κάδων (π.χ. σύµµεικτα απορρίµµατα, ανακυκλώσιµα, κλπ)

Με τη θέση σε λειτουργία του συστήµατος επιτήρησης στάθµης πλήρωσης, ο ανάδοχος θα προβεί στην

εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου για τη χρήση του. 

Προκειµένου να είναι εύχρηστο και κατανοητό για το προσωπικό που θα έχει τη µέριµνα του χειρισµού

του,  το  λογισµικό  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  λειτουργεί  σε  “περιβάλλον”  της  ελληνικής

γλώσσας.

2.4    Σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης

Κάθε ένας από τους 59 υπόγειους κάδους θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα πυρανίχνευσης

και  αυτόµατης  κατάσβεσης,  ειδικής  σχεδίασης  έτσι  ώστε  να  αντέχει  στις  αντίξοες  συνθήκες  της

συγκεκριµένης  εφαρµογής.  Η  τεχνική  προσφορά  των  διαγωνιζόµενων  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να





περιλαµβάνει  αναλυτική  τεχνική  περιγραφή  καθώς  και φωτογραφίες  του  προσφερόµενου συστήµατος

πυρανίχνευσης  και  αυτόµατης  κατάσβεσης.  Από  την  τεχνική  περιγραφή  του  εν  λόγω  συστήµατος  θα

προκύπτει  ότι  προσφερόµενο  σύστηµα  είναι  σε  θέση  να  καλύψει  όλη  την  πιθανή  περιοχή  κινδύνου

στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός του κάδου. 

Ανακεφαλαιωτικά, η τεχνική προσφορά των διαγωνιζόµενων θα περιλαµβάνει προκαταρκτικό σχέδιο-

σκαρίφηµα-φωτογραφίες του προσφερόµενου συστήµατος πυρανίχνευσης και κατάσβεσης,  διεξοδική

περιγραφή  του  τρόπου  λειτουργίας  του  συστήµατος  καθώς  και  συνοπτική  αναφορά  των  επιµέρους

συστατικών µερών του και του υλικού κατασκευής των.

2.5    Συντήρηση, Ανταλλακτικά

Στο πλαίσιο της συντήρησης του συστήµατος των υπόγειων κάδων και κατ’ ελάχιστον για το διάστηµα

της  απαιτουµένης  εγγύησης  καλής  λειτουργίας  (24  µήνες  από  την  ηµεροµηνία  οριστικής  παράδοσης

του συστήµατος υπόγειων κάδων), οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους

άνευ χρέωσης τα ακόλουθα:

a) Τον εκ περιτροπής καθαρισµό και των 59 κάδων τέσσερις (4) φορές ανά έτος, δηλαδή, ανά 3

µήνες. 

b) Τους  προβλεπόµενους  ελέγχους  και  την  απαιτούµενη  συντήρηση  του  συστήµατος,  όπως

αυτοί  ορίζονται  από  τον  κατασκευαστή  του  συστήµατος.  Να  σηµειωθεί  ότι  η  προσφορά  των

διαγωνιζόµενων  θα  περιλαµβάνει  διεξοδική  αναφορά  των  προβλεπόµενων  ελέγχων  και  της

απαιτουµένης συντήρησης  καθώς και των απαραίτητων αναλωσίµων υλικών συντήρησης.

Όσον  αφορά  στα  ανταλλακτικά,  οι  διαγωνιζόµενοι  οφείλουν  να  συµπεριλάβουν  στην  τεχνική  τους

προσφορά  κατάλογο  ανταλλακτικών  που  ενδεχοµένως  να  απαιτηθεί  αντικατάστασή  τους  µετά  από

κάποιο χρονικό διάστηµα λειτουργίας. 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να εγγυηθούν τουλάχιστον δεκαετή κάλυψη ανταλλακτικών για το σύνολο

του  συστήµατος  των  υπόγειων  κάδων,  ο  δε  χρόνος  ανταπόκρισης  σε  οποιαδήποτε  ζήτηση

ανταλλακτικού  δε  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ηµερολογιακές  ηµέρες.  Επιπροσθέτως,  οι

διαγωνιζόµενοι  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  παρακαταθήκη  των  πιο  συχνά  χρησιµοποιούµενων

ανταλλακτικών έτσι ώστε να καλύψουν τυχόν βλάβες του συστήµατος το αργότερο εντός 48 ωρών από

την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

Αναφορικά  µε τα  προαναφερόµενα  στην  παράγραφο  2.5, θα κατατεθεί  µαζί  µε την  τεχνική  προσφορά

και σχετική υπεύθυνη δήλωση από όλους τους διαγωνιζόµενους 

2.6    Εγγύηση συστήµατος υπόγειων κάδων

Εγγύηση καλής λειτουργίας: κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του συστήµατος.

Λόγω  της  κρισιµότητας  του  συστήµατος  υπόγειων  κάδων  στην  εύρυθµη  λειτουργία  συλλογής

απορριµµάτων,  για  το  διάστηµα  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  η  ανταπόκριση  του

συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης βλαβών  θα γίνεται το πολύ εντός 24 ωρών από την εγγραφή

ειδοποίηση περί βλάβης ενώ η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός 72 ωρών.

Μετά  την  παρέλευση  της  περιόδου  εγγύησης  καλής  λειτουργίας,  ο  ∆ήµος  Θεσσαλονίκης  δύναται  να

συνάψει σύµβαση συντήρησης µε τον ανάδοχο µε όρους όµοιους µε τους προαναφερόµενους.

2.7    Παράδοση συστήµατος υπόγειων κάδων

Το  σύνολο  των  υπό  προµήθεια  ειδών,  πλήρως  τοποθετηµένων  και  έτοιµων  προς  λειτουργία  θα

παραδοθεί εντός χρονικού διαστήµατος εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής

της σχετικής σύµβασης. 

Για τη συγκεκριµένη προµήθεια προβλέπονται τρεις (3) τµηµατικές παραδόσεις:

•       1      η       τµηµατική  παράδοση  :  εγκατάσταση  είκοσι  (20) υπόγειων  κάδων  απολύτως  έτοιµων  για  χρήση

από τους δηµότες της πόλης. 

•       2      η       τµηµατική  παράδοση  :  εγκατάσταση  είκοσι  (20) υπόγειων  κάδων  απολύτως  έτοιµων  για  χρήση

από τους δηµότες της πόλης.

•       3      η       τµηµατική  παράδοση  :  εγκατάσταση  δεκαεννιά  (19)  υπόγειων  κάδων  απολύτως  έτοιµων  για

χρήση από τους δηµότες της πόλης.

Οι  ως  άνω  τµηµατικές  παραδόσεις  θα  υλοποιηθούν  ανάλογα  µε  τον  προγραµµατισµό  της  Υπηρεσίας.

Επισηµαίνουµε  ότι  ιδανικές  και  προτιµώµενες  συνθήκες  που  επικρατούν  στο  κέντρο  της  πόλης  και

ενδείκνυνται  για  την  εγκατάσταση  των  υπόγειων  κάδων  υφίστανται  κατά  τις  ακόλουθες  χρονικές

περιόδους:





• Από την 1/8 έως και τις 31/8.

• Από την 1/10  έως και τις 31/10.

• Από τις 20/11 έως και τις 15/12.

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν  να καταθέσουν  µαζί µε την τεχνική τους προσφορά  υπεύθυνη  δήλωση  µε

την  οποία  θα  δεσµεύονται  στην  τήρηση  των  προαναφερόµενων  τµηµατικών  παραδόσεων  εντός  των

συγκεκριµένων χρονικών διαστηµάτων.

Ο  προµηθευτής  υποχρεούται  να  παραδίδει  και  να  εγκαθιστά  τα  υπόγεια  συστήµατα  κάδων  µέσα  στα

χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης/ εγκατάστασης

δύναται να οδηγήσει στην κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. 

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  προβεί  σε

παράδοση, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την παράδοση.

Ο  ανάδοχος,  σε  περίπτωση  που  του  ζητηθεί  από  την  Υπηρεσία,  οφείλει  να  µεριµνήσει  (µε  δικά  του

έξοδα)  για  την  έκδοση όλων  των απαιτούµενων  σχετικών  αδειών  από  τις  αρµόδιες  Αρχές/  Φορείς  της

πόλεις  (π.χ.  Τροχαία  Θεσσαλονίκης,  κλπ)  προκειµένου  να  προβεί  στην  εγκατάσταση  των  υπόγειων

κάδων.

2.8    Οχήµατα αποκοµιδής

Η  τοποθέτηση  των  υπόγειων  κάδων  καθιστά  απαραίτητη  την  ταυτόχρονη  προµήθεια  δύο  (2) ειδικών

οχηµάτων  αποκοµιδής  των  εν  λόγω  υπόγειων  κάδων.  Λόγω  των  περιορισµών  στην  πρόσβαση

ορισµένων  εκ  των  29  σηµείων  στα  οποία  έχουν  ήδη  ανοιχτεί  τα  πενήντα  εννέα  (59)  ορύγµατα  στα

οποία  θα  τοποθετηθούν  οι  υπόγειοι  κάδοι  (στενοί  δρόµοι,  απροσπέλαστοι  από  ευµεγέθη  οχήµατα),

καθιστώντας αδύνατη την  πρόσβαση σε µεγάλου µεγέθους αυτοκίνητα   (τριαξονικά  απορριµµατοφόρα

τύπου  πρέσας),  τα  δύο  (2)  ειδικά  οχήµατα  θα  είναι  διαφορετικού  µεγέθους,  δηλαδή,  ένα

απορριµµατοφόρο  τύπου  πρέσας  10  m3 ((± 10%)  και  ένα  απορριµµατοφόρο  τύπου  πρέσας  22  m3 (±

10%).

Και  τα  δύο  προαναφερόµενα  απορριµµατοφόρα  οχήµατα  θα  είναι  εξοπλισµένα  µε  ανυψωτικό

µηχανισµό  (γερανό  τύπου  παπαγάλου)  αποκοµιδής  υπόγειων  κάδων,  ανυψωτικής  ικανότητας  600  kg

(τουλάχιστον)  σε  απόσταση  6 m (τουλάχιστον)  από  την  κολόνα  έδρασης,  ο  οποίος  περιγράφεται

διεξοδικά παρακάτω στην παράγραφο 2.8.2.1

Και  τα δύο (2) οχήµατα  θα πρέπει να είναι καινούργια,  αµεταχείριστα,  προσφάτου κατασκευής και  να

πληρούν  όλους  τους  όρους  του  ΚΟΚ  και  τις  σύγχρονες  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ώστε  να

εξασφαλίζεται η νόµιµη κυκλοφορία τους και η ασφαλής λειτουργία τους.

Παρακάτω  παρατίθενται  αναλυτικά  οι  απαιτούµενες  τεχνικές  προδιαγραφές  των  υπό  προµήθεια

οχηµάτων.

2.8.1 Πλαίσιο οχηµάτων

Αναφορικά  µε  το  πλαίσιο  τον  προς  προµήθεια  δύο  (2) οχηµάτων  θα  είναι  καινούριο,   αµεταχείριστο,

πρόσφατης  κατασκευής,  του  τελευταίου  τύπου  και  σχεδιασµού  του  κατασκευαστή,  διαξονικό  για  το

απορριµµατοφόρο 10 m3 και τριαξονικό για το απορριµµατοφόρο 22 m3, και τα δύο (2) µε κίνηση στον

οπίσθιο άξονα. Οι τύποι των πλαισίων θα είναι αντίστοιχα 4 Χ 2 για το απορριµµατοφόρο 10 m3 και 6

Χ 4 ή 6 Χ 2 για το απορριµµατοφόρο 22 m3.

Τα προσφερόµενα οχήµατα θα είναι λευκού χρώµατος, µε χαρακτηριστικά που φέρουν όλα τα οχήµατα

του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  (κίτρινες  λωρίδες  και  διακριτικό  αριθµό  ∆Θ).  Η  τεχνική  προσφορά  των

συµµετεχουσών  εταιρειών  για  κάθε  ένα  από  τα  δύο  (2)  προσφερόµενα  οχήµατα  θα  αναφέρει  µε

σαφήνεια τα ακόλουθα στοιχεία:

• Τον τύπο και το µοντέλο του οχήµατος.

• Την έκδοση τύπου - έκδοση εξοπλισµού.

• Τη χώρα κατασκευής.

2.8.1.1 Κινητήρας οχηµάτων

Θα  είναι  πετρελαίου,  υγρόψυκτοι,  4/χρονοι,  κατ’  ελάχιστον  4/κύλινδρος  και  6/κυλινδρος  για  το

απορριµµατοφόρο 10m3 και 22 m3 αντίστοιχα, ισχύος και ροπής ως ακολούθως:

α) Απορριµµατοφόρο 10 m3: 

• Ισχύς: 230 hp (κατ’ ελάχιστον) και 

• Ροπή: 850 Nm (κατ’ ελάχιστον)





• Κυβισµός: 4.500 cc (κατ’ ελάχιστον)

β) Απορριµµατοφόρο 22 m3: 

• Ισχύς: 420 hp (κατ’ ελάχιστον) και 

• Ροπή: 2.100 Nm (κατ’ ελάχιστον)

• Κυβισµός: 11.000 cc (κατ’ ελάχιστον)

Οι  κατατεθείσες  τεχνικές  προσφορές  θα  αναφέρουν  µε  σαφήνεια  τα  παραπάνω  στοιχεία  των

προσφερόµενων  οχηµάτων  ενώ  επίσης  θα  συµπεριλαµβάνουν  απαραιτήτως  και  τα  αντίστοιχα

διαγράµµατα ροπής και ισχύος σε συνάρτηση µε τις στροφές του κάθε κινητήρα, καθώς και τη µέγιστη

ροπή και ιπποδύναµη.

2.8.1.2 ∆ιαστάσεις και βάρη οχηµάτων

α) Όχηµα 10 m3: 

• Συνολικό µεικτό φορτίο: 15 tn (±10%).

• Συνολικό ωφέλιµο φορτίο(*): 5 tn (τουλάχιστον).

• Συνολικό πλάτος (εξαιρουµένων των καθρεπτών): ≤ 2.350 mm.

• Συνολικό µήκος: ≤ 7.200 mm.

β) Όχηµα 22 m3: 

• Συνολικό µεικτό φορτίο: 26 tn (±10%).

• Συνολικό ωφέλιµο φορτίο(*): 11 tn (τουλάχιστον).

• Συνολικό πλάτος (εξαιρουµένων των καθρεπτών): ≤ 2.500 mm.

• Συνολικό µήκος: ≤ 9.600 mm.

Και τα δύο οχήµατα θα πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας προσωπικού

που ισχύουν στην Ε.Ε.

Οι  κατατεθείσες  τεχνικές  προσφορές  θα  αναφέρουν  µε  σαφήνεια  τα  παραπάνω  στοιχεία  των

προσφερόµενων οχηµάτων.

(*):  Ως  ωφέλιµο  φορτίο  νοείται  η  εναποµένουσα  ικανότητα  φόρτωσης  αν  από  το  ολικό  µεικτό

επιτρεπόµενο  φορτίο  αφαιρεθεί το  ίδιο  νεκρό  βάρος  στο  οποίο  περιλαµβάνεται η  καµπίνα  οδήγησης,  το

προσωπικό  (οδηγός  και  δύο  εργάτες),  το  βάρος  του  καυσίµου,  του  λιπαντικού  ελαίου,  του  ψυκτικού

υγρού,  του  εφεδρικού  τροχού  και  των  εργαλείων  συντήρησης,  το  βάρος  της  υπερκατασκευής  (κενής

απορριµµάτων)  µε  τον  µηχανισµό  ανύψωσης  υπόγειων  κάδων  και  γενικά  όλης  της  εξάρτησης  του

οχήµατος.

2.8.1.3 Σύστηµα διεύθυνσης οχηµάτων

Και στα δύο (2) οχήµατα θα πρέπει απαραιτήτως:

α) Το τιµόνι να βρίσκεται στο αριστερό µέρος και 

β) Να είναι υποβοηθούµενο.

2.8.1.4 Κιβώτιο ταχυτήτων οχηµάτων

Και στα δύο (2) οχήµατα το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει απαραιτήτως:

α) Να είναι αυτοµατοποιηµένο ή αυτόµατο.

β) Να διαθέτει  εργοστασιακά  τοποθετηµένο  δυναµολήπτη  (Ρ.Τ.Ο.), ο οποίος θα  είναι  κατάλληλος  για

την λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος της υπερκατασκευής.

2.8.1.5 Σύστηµα πέδησης οχηµάτων

Και στα δύο (2) οχήµατα το σύστηµα πέδησης θα πρέπει απαραιτήτως:

α) Να είναι σύµφωνο µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε.

β) Να διαθέτει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (Α.Β.S.).

γ)  Να  φέρει  χειρόφρενο  ικανό  για  ακινητοποίηση  του  φορτωµένου  φορτηγού.  Σε  περίπτωση  βλάβης

στο σύστηµα (π.χ. απώλεια πίεσης αέρα) τότε το φορτηγό θα ακινητοποιείται.

Να  σηµειωθεί  ότι  και  τα  δύο  (2) προσφερόµενα  οχήµατα  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  και  «µηχανόφρενο»

(δευτερεύον  σύστηµα  πέδησης),  το  οποίο  θα  υποβοηθά  το  κυρίως  σύστηµα  πέδησης  αυξάνοντας  την

ασφάλεια  κατά  την  οδήγηση  σε  κεκλιµένο  έδαφος  και  βελτιώνοντας  τον  έλεγχο  του  οχήµατος  µε

πλήρες φορτίο. 





2.8.1.6 Σύστηµα ανάρτησης οχηµάτων

Οι  κατατεθείσες  τεχνικές  προσφορές  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  περιλαµβάνουν  διεξοδική  περιγραφή

των συστηµάτων ανάρτησης όλων των αξόνων των προσφερόµενων οχηµάτων. 

2.8.1.7 Ελαστικά οχηµάτων

Εκτός  των  ελαστικών  επί  των  αξόνων  και  τα  δύο  οχήµατα  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  διαθέτουν  και

εφεδρικό  τροχό.  Οι  διαστάσεις  των  ελαστικών  επισώτρων  θα  πρέπει  να  είναι  σύµφωνες  µε  τις

διαστάσεις  που  αναφέρει  η  ευρωπαϊκή  έγκριση  κάθε  οχήµατος.  Τα  ελαστικά  επίσωτρα  θα  είναι

σύµφωνα  µε  την  Οδηγία  2001/43/ΕΚ  ή/και  νεότερη  τροποποίηση  αυτής,  θα  ανταποκρίνονται  στους

κανονισµούς  ETRTO και  φέρουν  σήµανση  µε  τον  αριθµό  της  ευρωπαϊκής  πιστοποίησης  (E ή  e)  που

έχουν λάβει.

Το πέλµα των ελαστικών επισώτρων θα είναι κατάλληλο για χρήση σε άσφαλτο.

2.8.1.8 Χώρος οδήγησης οχηµάτων

Η  καµπίνα  και  των  δύο  (2)  προσφερόµενων  οχηµάτων  θα  είναι  µονωµένη  έναντι  θερµότητας  και

θορύβου.  Το  κάθισµα  του  οδηγού  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  είναι  εργονοµικών  προδιαγραφών,  να

διαθέτει ανάρτηση και να είναι πλήρως ρυθµιζόµενο. Και τα δύο (2) οχήµατα θα φέρουν απλό κάθισµα

για δύο (2) συνοδηγούς.

Τα οχήµατα  θα πρέπει  απαραιτήτως  να φέρουν  πλήρη  ηλεκτρική  εγκατάσταση  φωτισµού σύµφωνα µε

τον ισχύοντα ΚΟΚ,  να είναι  εφοδιασµένα µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες,  φωτιστικά  και  ηχητικά

σώµατα.

Ολόκληρος  ο  θάλαµος  και  των  δύο  (2)  οχηµάτων  θα  διαθέτει  απαραιτήτως  ανεξάρτητο,  εξελιγµένο

σύστηµα ανάρτησης και θα είναι ανακλινόµενος για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα.

Τα  οχήµατα  θα  είναι  εφοδιασµένα  µε  όλα  τα  απαραίτητα  όργανα  και  δείκτες  παρακολούθησης  της

λειτουργίας  του  κινητήρα  και  γενικά  της  πορείας  του  οχήµατος.  Θα  φέρουν  συστήµατα  θέρµανσης,

αερισµού και κλιµατισµού (air condition).

Οι  κατατεθείσες  τεχνικές προσφορές θα  περιλαµβάνουν  διεξοδική  αναφορά  στα  επιπρόσθετα  στοιχεία

της καµπίνας οδήγησης κάθε οχήµατος καθώς και σε τυχόν ανέσεις που διαθέτουν.

2.8.1.9 Εξοπλισµός οχηµάτων

Και τα δύο (2) οχήµατα θα παραδοθούν απαραιτήτως µε κατ’ ελάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισµό:

• Ραδιόφωνο και CD player (ή  USB Port µε δυνατότητα  αναπαραγωγής ήχου)  ή άλλο  σύγχρονο µέσο

αναπαραγωγής ήχου.

• Φάρο οροφής.

• Βοµβητή όπισθεν.

• Ταχογράφο.

• Πλήρη  εφεδρικό  τροχό  µε ελαστικό  επίσωτρο  και  ζάντα  (σώτρο), συνοδευόµενο  από  τα  απαραίτητα

εργαλεία για την αντικατάσταση του, τοποθετηµένο σε ευχερή θέση.

• Φαρµακείο, τρίγωνο και ότι άλλο απαιτείται από τον Κ.Ο.Κ.

• Εγχειρίδια λειτουργίας σε φυσική ή ηλεκτρονική µορφή.

•  Πυροσβεστήρες  σύµφωνα  µε  τον  Κ.Ο.Κ.  και  την  έγκριση  τύπου,  τοποθετηµένοι  σε  κατάλληλες,

εύκολα προσβάσιµες θέσεις (βάσεις).

Οι κατατεθείσες τεχνικές προσφορές θα περιλαµβάνουν σαφή αναφορά στα παραπάνω στοιχεία.

2.8.2 Υπερκατασκευή οχηµάτων

Οι  υπερκατασκευές  και  των  δύο  (2)  οχηµάτων  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  είναι  καινούριες  µε  τα

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

α) Όχηµα 10 m3.

• Ονοµαστική χωρητικότητα: 10 m3 (±10%)

• Συµπίεση  απορριµµάτων:  Η  συνολική  συµπίεση  των  ανακυκλώσιµων  απορριµµάτων  ως  προς

τον ωφέλιµο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 500kg/m3 ανάλογα µε την σύνθεση

των απορριµµάτων  και η συνολική σχέση όγκου συµπιεσµένων απορριµµάτων  προς ασυµπίεστα

θα είναι τουλάχιστον 5:1. 

β) Όχηµα 22 m3: 

• Ονοµαστική χωρητικότητα: ≥ 22 m3.

• Συµπίεση  απορριµµάτων: Η  συνολική  συµπίεση  των  ανακυκλώσιµων  απορριµµάτων  ως  προς

τον  ωφέλιµο  όγκο  της  υπερκατασκευής  θα  είναι  τουλάχιστον  500 kg/m3 και  η  συνολική  σχέση





όγκου  συµπιεσµένων  ανακυκλώσιµων  απορριµµάτων  προς  ασυµπίεστα  θα  είναι  τουλάχιστον

5:1. 

Στις  κατατεθείσες  τεχνικές  προσφορές  θα  υπάρχει  σαφής  αναφορά  του  εργοστάσιου  κατασκευής  των

υπερκατασκευών.

Το  σώµα  της  υπερκατασκευής  και  των  δύο  (2)  οχηµάτων  θα  είναι  εξ'  ολοκλήρου  µεταλλικό  και  θα

περιλαµβάνει τον χώρο φόρτωσης των απορριµµάτων, ο οποίος θα είναι κλειστός µε θυρίδα φόρτωσης

στο πίσω µέρος έτσι ώστε τα απορρίµµατα να είναι αθέατα.

Οι  υπερκατασκευές  και  των  δύο  (2)  οχηµάτων  θα  είναι  κατάλληλες  για  φόρτωση  απορριµµάτων

συσκευασµένων  σε  πλαστικούς  σάκους,  σε  χαρτοκιβώτια  ή  ξυλοκιβώτια  καθώς  και  για  απορρίµµατα

χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται µε φτυάρι κ.λπ.

Περιµετρικά  το  υλικό  κατασκευής  τους  θα  είναι  χαλυβδοέλασµα  πάχους  τουλάχιστον  3  mm

διαµορφωµένο µε κυρτά λεία πλαϊνά.

Το  δάπεδο  και  των  δύο  (2)  υπέρκατασκευών  θα  είναι  κατασκευασµένο  από  χαλυβδοέλασµα  πάχους

τουλάχιστον 4 mm.

Όλες  οι  συγκολλήσεις  επί  της  υπερκατασκευής  πρέπει  απαραιτήτως  να  είναι  πλήρεις  ραφές  σε

ολόκληρο το µήκος των συνδεόµενων επιφανειών.

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα  και στα δύο (2) οχήµατα θα γίνεται µε κατακόρυφη εξάτµιση

πίσω  από  την  καµπίνα  του  οδηγού  µε  µονωµένη  σωλήνα  εξάτµισης  και  εξαγωγή  που  εµποδίζει  την

είσοδο του νερού της βροχής.

Το  συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής και στα δύο (2) οχήµατα  δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτό

του  οχήµατος-πλαισίου.  Η  υπερκατασκευή  θα  τοποθετηθεί  /  βιδωθεί  µε  ασφάλεια  πάνω  στο  σασί  µε

εξασφάλιση της κατανοµής των βαρών. Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιµοι.

Οι  τεχνικές  προσφορές  των  διαγωνιζοµένων  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  αναφέρουν  µε  σαφήνεια  το

βάρος της υπερκατασκευής καθώς και το ωφέλιµο βάρος του οχήµατος. Η  κατανοµή βαρών θα πρέπει

να είναι σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του πλαισίου. Η κιβωτάµαξα θα είναι πλήρως στεγανή.

2.8.2.1 Ανυψωτικοί Μηχανισµοί Αποκοµιδής Υπόγειων Κάδων.

Προκειµένου  να  είναι  δυνατή  η  αποκοµιδή  των  απορριµµάτων  από  τους  υπόγειους  κάδους  της

παρούσης  µελέτης,  σε  κάθε  ένα  από  τα  δύο  (2)  προς  προµήθεια  οχήµατα  θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί

ανυψωτικός µηχανισµός υδραυλικού γερανού. 

Οι ανυψωτικοί  µηχανισµοί γερανού  θα είναι  µικροί,  ελαφροί,  (ώστε  να µην  επηρεάζουν  σηµαντικά  το

ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος) και θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά στην οροφή της   υπερκατασκευής των

δύο (2) απορριµµατοφόρων  . Θα είναι τύπου «παπαγάλου» µε απλό  γάντζο για την  εξαγωγή  του κάδου

από το υπόγειο φρεάτιο.

Ο  κάθε  µηχανισµός  υδραυλικού  γερανού  θα  είναι  απολύτως  καινούργιος,  αµεταχείριστος,  έντεχνης

στιβαρής  κατασκευής,  κατάλληλος  να  τοποθετηθεί  στην  οροφή κιβωτάµαξας  ενός απορριµµατοφόρου,

περιορισµένου  απόβαρου  και  ανυψωτικής  ικανότητας  ικανής  για  την  ανύψωση  του  κάδου  υπόγειας

αποθήκευσης  και  την  προσαρµογή  του  στον  ανυψωτικό  µηχανισµό  εκκένωσης  του  κάδου,  δια  του

οποίου  θα  επιτυγχάνεται  η  ανατροπή  του,  για  εκκένωσή  του  εντός  της  χοάνης  στο  πίσω  µέρος  του

απορριµµατοφόρου.

Ο  γερανός  θα  λειτουργεί  µε σύστηµα  απλού  γάντζου  και  θα  πρέπει  να  είναι  ικανός  να  παραλάβει,  µε

χειρισµό  κατάλληλου  χειριστηρίου,  ένα  κάδο  βυθισµένο  στο  έδαφος  και  να  τον  κινήσει  προς  το

απορριµµατοφόρο,  ώστε  ο  κάδος  να  µπορεί  να  ανατραπεί  µέσα  στη  χοάνη,  για  την  εκκένωση  των

απορριµµάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στη θέση του.

Η τοποθέτηση του γερανού σε κάθε ένα από τα δύο (2) οχήµατα, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους

κανόνες  της  τέχνης  και  της  επιστήµης,  κατά  τρόπο  έτσι  ώστε  να  µην  επηρεαστεί  ούτε  η  ωφέλιµη

χωρητικότητα  της  κιβωτάµαξας  αλλά  ούτε  και  ο  οπίσθιος  πρόβολος  του  οχήµατος.  Για  το  λόγο  αυτό

τοποθέτηση  του  γερανού  ανάµεσα  στην  καµπίνα  του  οδηγού  και  την  υπερκατασκευή  δεν  θα  γίνει

αποδεκτή  .

Ο γερανός-θα πρέπει να είναι  περιστροφικού   τύπου και η περιστρεφόµενη βάση του θα πρέπει να έχει

τη δυνατότητα περιστροφής περίπου 360°. Η περιστρεφόµενη βάση του υδραυλικού γερανού, θα πρέπει

να  εδράζεται  µε  πλήρη  ασφάλεια  πάνω  στην  οροφή  της  κιβωτάµαξας  των  απορριµµατοφόρων.  Το  δε

συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού, µαζί µε όλα τα παρελκόµενα λειτουργικά του όργανα, δεν θα

πρέπει να υπερβαίνει τα  900 kg, έτσι ώστε να µην επηρεάζεται σηµαντικά το εκµεταλλεύσιµο ωφέλιµο

φορτίο  (σε απορρίµµατα)  των  απορριµµατοφόρων.  Επιπλέον,  δε θα  πρέπει  να  επηρεάζεται  αισθητά  το

κέντρο βάρους του οχήµατος και ενώ δε θα χρειάζεται το απορριµµατοφόρο να εφοδιαστεί µε σύστηµα

ποδαρικών σταθεροποίησης.









Για λόγους ασφάλειας το κύκλωµα του ανυψωτικού γερανού θα πρέπει ενδεικτικά να διαθέτει:

• Βαλβίδες  ασφαλείας  σε όλους  τους  υδραυλικούς  κυλίνδρους  για  ακινητοποίηση  του  βραχίονα,  σε

περίπτωση απώλειας πιέσεως υδραυλικού ελαίου, οι οποίες θα αποτρέπουν την πτώση του γερανού.

Οι βαλβίδες θα βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις ώστε αφενός να προστατεύονται από την  φθορά,

αφετέρου να είναι άµεσα και εύκολα προσβάσιµες. 

• Σύστηµα  ελέγχου  υπερφόρτωσης  στις  οριακές  θέσεις  διαδροµής  που  ακινητοποιεί  αυτόµατα  την

ανάπτυξη  του  βραχίονα  όταν  αυτός  υπερφορτωθεί  και  επιτρέπει  µόνον  τις  κινήσεις  συστολής

αυτού.

• Βαλβίδα ελέγχου υπερφόρτωσης µε αναστολή κινήσεων.

• Χειροκίνητη  λειτουργία  όλων  των  εντολών  του  γερανού,  σε  περίπτωση  βλάβης  του  ασύρµατου

χειριστηρίου ή ηλεκτρικής βλάβης του οχήµατος. Σε κάθε περίπτωση η χειροκίνητη λειτουργία δεν

απενεργοποιεί τις διατάξεις ασφαλείας του γερανού.

• ∆ιακόπτη κινδύνου µε απόλυτο αποκλεισµό της λειτουργίας του βραχίονα ανύψωσης.

Ο  κάθε  ανυψωτικός  µηχανισµός  θα  συνοδεύεται  από  ένα  (1)  ασύρµατο  χειριστήριο  καθώς  και  ένα

σταθερό  χειριστήριο  επί  του  απορριµµατοφόρου  για  χρήση  στην  περίπτωση  που  το  ασύρµατο

χειριστήριο παρουσιάσει κάποια βλάβη. Να σηµειωθεί ότι όλες οι κινήσεις θα µπορούν να εκτελεστούν

και  από  τα  δύο  χειριστήρια.  Να  σηµειωθεί  ότι  θα πρέπει  να υπάρχει  επιλογέας που θα καθορίζει  ποιο

από  τα  δύο  (2)  χειριστήρια  θα  είναι  σε  χρήση   αποκλείοντας  την  ταυτόχρονη  χρήση  και  των  δύο

χειριστηρίων. 

Αναφορικά µε τη λειτουργία του ασύρµατου χειριστηρίου, ο δέκτης-κεραία του θα είναι τοποθετηµένος

σε κατάλληλο σηµείο έτσι ώστε να µην περιορίζει – επηρεάζει τη λειτουργική ικανότητα του οχήµατος

και να είναι προστατευµένος.

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  παρουσιαστεί  η  οποιαδήποτε  δυσλειτουργία  στη  χρήση  του  ασυρµάτου

χειριστηρίου,  ο  χειρισµός  του  ανυψωτικού  γερανού  θα  µπορεί  να  γίνεται  µέσω  του  σταθερού

χειριστηρίου  (χειρωνακτικά  χειριστήρια  ή  άλλο  ενσύρµατο  σύστηµα).  Οι  κινήσεις  αυτές  δεν  θα

επεµβαίνουν  σε  θέµατα  ασφαλείας  της  λειτουργίας  του  γερανού.  Να  σηµειωθεί  ότι  η  επιθυµητή  θέση

τοποθέτησης  του  σταθερού  χειριστηρίου  είναι  στο  πίσω  δεξί  µέρος  του  απορριµµατοφόρου  (πλευρά

συνοδηγού)  προκειµένου  να  είναι  ορατό  από  τον  χειριστή  του  γερανού  το  πίσω  µέρος  (θέση

αδειάσµατος) του απορριµµατοφόρου.

Όσον αφορά  στη  θέση ηρεµίας του κάθε ανυψωτικού  γερανού,  τόσο στο  πίσω  όσο  και στο εµπρόσθιο

µέρος της κιβωτάµαξας,  θα υπάρχουν  µεταλλικές στηρίξεις  πάνω στις οποίες θα εδράζεται  µε ασφαλή

τρόπο η κύρια µπούµα του γερανού κατά τη µετακίνηση των οχηµάτων. 

Όλα  τα  µεταλλικά  µέρη  των  δύο  (2)  ανυψωτικών  γερανών  θα  πρέπει  να  είναι  βαµµένα  µε  άριστης

ποιότητας  χρώµατα.  Πριν  τη  βαφή  όλα  τα  µεταλλικά  µέρη,  θα  καθαριστούν  µε  απολίπανση  και

αποσκωρίαση. Κατόπιν ακολουθεί το αστάρωµα όλων των επιφανειών εκτός των ανοξείδωτων.

Η  όλη  κατασκευή  των  ανυψωτικών  µηχανισµών  των  υδραυλικών  γερανών  θα  πρέπει  να  είναι

πιστοποιηµένη  και  ελεγµένη  µε  βάση  το  ΦΕΚ  1186/2003  και  το  πρότυπο  ΕΝ  12999  (ή  άλλου

µεταγενέστερου  σε  ισχύ  κατά  την  παράδοση  των  δύο  οχηµάτων).  Οι  µηχανισµοί  των  υδραυλικών

γερανών θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/42/ΕΚ περί τυποποίησης

ασφαλείας  µηχανηµάτων  ενώ  θα  διαθέτουν  απαραιτήτως  και  σήµανση  CE.  Τόσο  οι  ανυψωτικοί

µηχανισµοί όσο και οι υπερκατασκευές, µετά την ενσωµάτωση των γερανών,   θα διαθέτουν τα σχετικά

πιστοποιητικά όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις στην Ελλάδα. 

2.8.2.2. Μεταλλική πλάκα συµπίεσης απορριµµάτων και εκφόρτωσης

Εντός  του  σώµατος  της  υπερκατασκευής  και  σε  όλο  το  µήκος  του,  θα  κινείται  (µέσω  υδραυλικού

κυλίνδρου διπλής ενεργείας) µεταλλική πλάκα συµπίεσης και εκφόρτωσης των απορριµµάτων.

Η  πλάκα  συµπίεσης,  εκτός  από  τον  ρόλο  της  συµπίεσης  των  απορριµµάτων,  θα  εκφορτώνει  τα

απορρίµµατα µε την κίνησή της προς τα έξω, χωρίς ανατροπή της κιβωτάµαξας.

Όλες  οι  γραµµές  του  υδραυλικού  κυκλώµατος  υψηλής  πίεσης  (µεταλλικές  σωληνώσεις  και  ελαστικοί

σωλήνες) θα είναι ορατές και επισκέψιµες για την αντιµετώπιση επισκευών.

Όλες οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος θα είναι τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς.

2.8.2.3 Θυρίδα φόρτωσης/ εκφόρτωσης, µηχανισµός συµπίεσης και εκφόρτωσης

Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής και των δύο (2) οχηµάτων θα βρίσκεται η θύρα φόρτωσης, η

οποία  θα  ανοιγοκλείνει  µε  τη  χρήση  δύο  (2)  πλευρικών  κυλίνδρων,  τοποθετηµένων  εκατέρωθεν

των  πλευρικών  τοιχωµάτων  της  κιβωτάµαξας  (κάδου  απορριµµάτων).  Η  πλήρης  στεγανότητα

µεταξύ  της  κιβωτάµαξας  και  της  πίσω  θύρας  θα  διασφαλίζεται  µε  την  τοποθέτηση  ελαστικού





παρεµβύσµατος  στην  περίµετρο  (επιφάνεια)  της  κιβωτάµαξας  πάνω  στην  οποία  έρχεται  και

εφάπτεται (πατάει) η ανοιγοκλεινόµενη πίσω θύρα.  

Το άνοιγµα της θύρας θα µπορεί  να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιµό της θα είναι

απαραιτήτως εφικτό µόνο από πίσω έτσι ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίµατος της θύρας.

Τα  κυρίως  µέρη  του  µηχανισµού  συµπίεσης  των  απορριµµάτων  θα  είναι  το  φορείο  και  η  πλάκα

συµπίεσης.  Η χοάνη φόρτωσης θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 450

(ή ανθεκτικότερα) ενώ η επιφάνεια συµπίεσης θα είναι κατασκευασµένη από χάλυβδοελάσµατα πάχους

4 mm (τουλάχιστον). Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι κατ’ ελάχιστον 1,5 m3.

Το  σύστηµα  συµπίεσης  απορριµµάτων  θα  περιλαµβάνει  τουλάχιστον  τις  ακόλουθες  δύο  επιλογές

λειτουργίας: 

Α) Αυτόµατος – συνεχής κύκλος εργασίας µίας φάσης συµπίεσης (µονός κύκλος).

Β)  Χειροκίνητος  –  διακοπτόµενος  κύκλος  συµπίεσης  (µέσω  του  χειροµοχλού  του  ηλεκτρικού

χειριστηρίου).

Τα υδραυλικά έµβολα που θέτουν σε λειτουργία την πλάκα συµπίεσης θα πρέπει να είναι τοποθετηµένα

κατά  τέτοιο  τρόπο  έτσι  ώστε  να  µην  προεξέχουν  της  κιβωτάµαξας  και  αυξάνουν  τις  εξωτερικές  της

διαστάσεις (π.χ. τοποθετηµένα εντός της θυρίδας συµπίεσης). 

Η συνολική σχέση όγκου συµπιεσµένων απορριµµάτων προς τα ασυµπίεστα θα είναι τουλάχιστον πέντε

προς ένα (5:1) και για τα δύο (2) οχήµατα. 

Η  εκκένωσή  της  κιβωτάµαξας  (κάδου  απορριµµάτων)  θα  γίνεται  µε  το  άνοιγµα  προς  τα  άνω   της

οπίσθιας  θύρας  και  την  αντίστροφη  κίνηση  της  πλάκας  εκκένωσης  που  βρίσκεται  εντός  της

κιβωτάµαξας.

2.8.2.4 Υδραυλικό και ηλεκτρικό κύκλωµα – µετάδοση κίνησης

Το  υδραυλικό  σύστηµα  και  των  δύο  (2)  απορριµµατοφόρων  οχηµάτων  θα  παίρνει  κίνηση  από  το

δυναµολήπτη  (Ρ.Τ.Ο.) του  κιβωτίου  ταχυτήτων  του  οχήµατος  µέσω  βοηθητικού  κιβωτίου  και  αντλίας

(ή  αντλιών)  λαδιού  ενώ  θα  φέρει  και  αυτοµατισµό  αποσύµπλεξης  προκειµένου  να  αποφεύγεται  η

συνεχής καταπόνηση του δυναµολήπτη.

Το  υδραυλικό  σύστηµα  και  των  δύο  (2)  οχηµάτων  θα  είναι  εφοδιασµένο  µε  όλες  τις  απαραίτητες

ασφαλιστικές διατάξεις/ συστήµατα ασφαλείας (π.χ. βαλβίδες, κλπ). 

Στο κέντρο της εµπρόσθιας µετώπης της υπερκατασκευής καθώς και στο πίσω µέρος αυτής, θα υπάρχει

από  ένας  αναλάµποντας  περιστρεφόµενος  φάρος.  Στο  πίσω  µέρος  της  υπερκατασκευής  θα  υπάρχει

επαρκής  φωτισµός  για  την  ασφαλή  νυχτερινή  αποκοµιδή  απορριµµάτων,  όπως  επίσης  και  έγχρωµη

κάµερα  επισκόπησης  του χώρου φόρτωσης  µε οθόνη στην  καµπίνα του οδηγού και  σύστηµα ηχητικής

επικοινωνίας οδηγού και εργατών.

Ειδικές  αντανακλαστικές  φωσφορίζουσες  ταινίες  («ζέβρες»)  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να τοποθετηθούν

σε  όλο  το  οπίσθιο  και  εµπρόσθιο  µέρος  και  των  δύο  οχηµάτων  καθώς  επίσης  και  σηµάνσεις  για  την

αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους.

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται

από  την  απλή  πρόσκρουση  του  αυτοκινήτου  σε  οπισθοπορεία  ή  κατά  τη  διαδικασία  εκκένωσης  των

κάδων.

Στο  πίσω  µέρος  και  των  δύο  (2) οχηµάτων  θα  υπάρχει  θέση  για  την  τοποθέτηση  µιας  σκούπας,  ενός

φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης του κάδου.

2.8.2.5 Ανυψωτικός µηχανισµός και θέσεις εργατών

Και τα δύο (2) οχήµατα θα φέρουν στο οπίσθιο µέρος τους πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό µηχανισµό, ο

οποίος  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  είναι  κατάλληλος  για  την  υποδοχή  των  προσφερόµενων  υπόγειων

κάδων Α∆ΟΠΥ καθώς επίσης και των τυποποιηµένων  κατά ΕΝ 840 κάδων απορριµµάτων, πλαστικών

ή  µεταλλικών,  χωρητικότητας  από  80 έως  1300  lt.Να  σηµειωθεί  ότι  ο  εν  λόγω  µηχανισµός  θα  είναι

κατάλληλος για την ανύψωση - εκκένωση των νέων υπόγειων κάδων χωρητικότητας 3 m3, διαθέτοντας

επιπλέον  συντελεστή  ασφαλείας  20%.  Συνεπώς,  η  προκύπτουσα  ελάχιστη   απαιτούµενη  ανυψωτική

ικανότητα του εν λόγω υδραυλικού µηχανισµού είναι: 

(Βάρος απορριµµάτων  + ίδιο  βάρος κάδου) + προσαύξηση  20% (συντελεστής ασφαλείας) = (500 kg +

150 kg) + 20% = 650 + 130 kg = 780       kg  .

 Θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση µε την προσφορά του διαγωνιζόµενου.

Επιπροσθέτως,  η  υπερκατασκευή  κάθε  οχήµατος  θα  φέρει  ανακλινόµενα,  αντιολισθητικά  σκαλοπάτια

(βαθµίδες)  στο  πίσω  µέρος  του  φορτηγού  για  την  ασφαλή  µεταφορά  δύο  εργατών  σε  κατάλληλες

προστατευόµενες  θέσεις  όρθιων  (µε  χειρολαβές  συγκράτησης  σε  κατάλληλα  σηµεία,  φτερά  και

λασπωτήρες  στο  φορτηγό  ώστε  να  µην  ενοχλείται  το  προσωπικό  φόρτωσης)  σε  συµµόρφωση  µε  το





Ευρωπαϊκό  Πρότυπο  ΕΝ  1501,  όπως  ισχύει  σήµερα.  Ο  τρόπος  λειτουργίας  και  κατασκευής  των

σκαλοπατιών  θα είναι  τέτοιος ώστε να είναι  ασφαλής  η  χρήση  τους και να αποφεύγεται  ο ψαλιδισµός

των δακτύλων του χεριού των εργατών κατά το άνοιγµα και κλείσιµό τους.

Θα  υπάρχει  απαραιτήτως  σύστηµα/µηχανισµός  µε  διακόπτες  εκτάκτου  ανάγκης  stop  και  στις  δύο

πλευρές  του χώρου εργασίας  των  εργατών,  το  οποίο θα απενεργοποιεί  όλο το  σύστηµα  συµπίεσης και

για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο χειρισµός του συστήµατος θα γίνεται από

εξωτερικό σηµείο του οχήµατος, πίσω δεξιά κατά προτίµηση. 

Και  τα  δύο  (2)  οχήµατα  θα  φέρουν  απαραιτήτως  κύκλωµα  παρακολούθησης  των  ανακλινόµενων

σκαλοπατιών µεταφοράς των εργαζοµένων, µέσω του οποίου δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας

του φορτηγού πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία)

ενώ θα απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του φορτηγού όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό.  Σε

περίπτωση  ανάγκης  θα  υπάρχει  ειδικός  διακόπτης  εντός  της  καµπίνας  ο  οποίος  θα  απενεργοποιεί

προσωρινά  την  ανωτέρω  λειτουργία,  µε  ποινή  παύσης  όλων  των  λειτουργιών  του  απορριµµατοφόρου

για 5 λεπτά.

Και  στα  δύο  (2)  οχήµατα  θα  εγκατασταθούν  όλα  τα  απαραίτητα  από  την  νοµοθεσία  και  την  κοινή

πρακτική  συστήµατα  που  θα  διασφαλίζουν  την  ασφάλεια  χρήσης  τόσο  του  ανυψωτικού  µηχανισµού

όσο και του µηχανισµού συµπίεσης τους.

Τα δύο (2) οχήµατα θα φέρουν απαραιτήτως τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική

πινακίδα, όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό σειράς κλπ.

2.8.2.6 ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ (CE)

Η  τεχνική  προσφορά  των  διαγωνιζόµενων  θα  περιέχει  και  για  τα  δύο  (2)  οχήµατα  δήλωση

συµµόρφωσης  ΕΚ  (CE) για  όλη  την  κατασκευή  (υπερκατασκευή)  στην  ελληνική  γλώσσα  (ή  επίσηµη

µετάφραση  στην  ελληνική  γλώσσα)  συνοδευµένη  από  Πιστοποιητικό  Εξέτασης  Τύπου  ΕΚ  κατά  το

άρθρο  12.3.β  και  12.3.γ  (IX  παράρτηµα)  της  οδηγίας  2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου  όµοιο  µε  το

προσφερόµενα είδη, µε το οποίο να προκύπτει και η συµµόρφωση των προσφερόµενων οχηµάτων µε το

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριµµατοφόρα.

2.8.3 Περιβαλλοντικές επιδόσεις οχηµάτων, οδηγία 2009/33/ΕΚ 

Οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων θα δηλώνουν µε σαφήνεια ότι:

α)   Είναι  πλήρως  εναρµονισµένες  µε  την  Οδηγία  2009/33/ΕΚ  του  ευρωπαϊκού  κοινοβουλίου  και  του

συµβουλίου  της  23ης  Απριλίου  2009  σχετικά  µε  την  προώθηση  καθαρών  και  ενεργειακώς

αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών, και

β)  Λαµβάνουν  υπόψη  το  άρθρο  5 παράγραφος  3α,  καθορίζοντας  τις  ελάχιστες  τεχνικές  προδιαγραφές

σχετικά µε τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις.

2.8.4 Κινητήρες οχηµάτων 

Οι κινητήρες  και των δύο (2) οχηµάτων  θα πρέπει  να πληρούν  τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές  Οδηγίες για

την  εκποµπή καυσαερίων Euro 6 (ή νεότερων), καθώς και τις αντίστοιχες για τα επιτρεπόµενα επίπεδα

θορύβου. Οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαµβάνουν και τα

αντίστοιχα διαγράµµατα ροπής και ισχύος σε συνάρτηση µε τις στροφές του κινητήρα κάθε οχήµατος.

Επίσης,  στην  οθόνη  οδήγησης  κάθε  οχήµατος  θα  υπάρχει  απαραιτήτως  ένδειξη  κατανάλωσης,  ενώ  οι

τεχνικές  προσφορές  θα  συµπεριλαµβάνουν  πληροφορίες/οδηγίες  σχετικά  µε  την  οικολογική  οδήγηση

των προσφερόµενων οχηµάτων.

2.8.5 Συντήρηση – Ανταλλακτικά οχηµάτων

Οι  διαγωνιζόµενοι  θα  πρέπει  να  δηλώσουν  στην  προσφορά  τους  κατάσταση  στην  οποία  θα

αποτυπώνεται  το  δίκτυο  εξυπηρέτησης  εξουσιοδοτηµένων  συνεργείων  για  τα  προσφερόµενα  οχήµατα

στην Ελλάδα.

Οι  διαγωνιζόµενοι  οφείλουν  να εγγυηθούν  τουλάχιστον  δεκαετή  κάλυψη  ανταλλακτικών,  ο  δε χρόνος

ανταπόκρισης  σε  οποιαδήποτε  ζήτηση  ανταλλακτικού  δε  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)

ηµερολογιακές ηµέρες. 

2.8.6 Εγγύηση οχηµάτων

Μηχανικά µέρη & υπερκατασκευή: κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ηµεροµηνία παραλαβής των οχηµάτων.

Οι  περίοδοι  εγγύησης  θα  ισχύουν  ανεξαρτήτως  διανυθέντων  χιλιοµέτρων.  Οι  προγραµµατισµένες

συντηρήσεις  ή  επισκευές  που  θα  προκύψουν  κατά  την  διάρκεια  της  εγγύησης  θα  πραγµατοποιηθούν





στο νοµό Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν διαθέτει εξουσιοδοτηµένο ή συνεργαζόµενο συνεργείο στο νοµό

Θεσσαλονίκης  τότε  θα  αναλάβει  αυτός  όλα  τα  έξοδα  µεταφοράς  είτε  προσωπικού/τεχνικών  στη

Θεσσαλονίκη είτε την µεταφορά του οχήµατος σε εγκαταστάσεις που θα υποδείξει εκτός Θεσσαλονίκης

και την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου.

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 είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.

2.8.7 Παράδοση οχηµάτων

α) Χρόνος & τόπος παράδοσης οχηµάτων  : Εντός πέντε (5) µηνών από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης

της  σύµβασης  παραδοτέα  στις  εγκαταστάσεις  της  Υπηρεσίας.  Επιπρόσθετα,  αυτός  ο  χρόνος

παράδοσης διαµορφώνεται,  ώστε να συµβαδίζει µε το χρόνο παράδοσης των υπόγειων κάδων (180

ηµέρες). Συγκεκριµένα

α1. Το ένα εκ των δύο οχηµάτων  θα πρέπει να παραδοθεί  µε την  ολοκλήρωση  της  1ης τµηµατικής

παράδοσης των υπόγειων κάδων, έτσι ώστε οι εν λόγω κάδοι να µπουν σε κανονική χρήση από το

κοινό της πόλης.

α2. Το 2ο όχηµα θα πρέπει να παραδοθεί εντός του µεσοδιαστήµατος µετά την ολοκλήρωση της 1ης

και πριν την έναρξη της 2ης τµηµατικής παράδοσης. 

Οι  διαγωνιζόµενοι  θα  καταθέσουν  µαζί  µε  την  τεχνική  τους  προσφορά  υπεύθυνη  δήλωση  που  να

δεσµεύονται  για  παράδοση  των  δύο  οχηµάτων  εντός  των  προαναφερόµενων  χρονικών

διαστηµάτων.   Υπέρβαση  των  προαναφεροµένων  χρόνων  παράδοσης  δύναται  να  οδηγήσει  στην

κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. 

β)  Κατάσταση παράδοσης οχηµάτων  : Και  τα δύο (2) οχήµατα  θα παραδοθούν  µε πινακίδες και έτοιµα

προς  κυκλοφορία.  Όλες  οι  σχετικές  διαδικασίες  καθώς  και  οι  σχετικές  δαπάνες  (π.χ.  έξοδα

ταξινόµησης,  έκδοσης  άδειας  κυκλοφορίας,  τέλη  κυκλοφορίας  κλπ),  θα  βαρύνουν  αποκλειστικά

τον προµηθευτή.

Κατά την παράδοση των οχηµάτων, αυτά θα συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας τους και σε

φυσική  ή  ψηφιακή  µορφή  το  βιβλίο  οδηγιών  χρήσης  του  κατασκευαστή  (στην  ελληνική  γλώσσα)

και το βιβλίο συντήρησης (service).

2.8.8 Εκπαίδευση προσωπικού στα προς παράδοση οχήµατα

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών  και συντηρητών, θα πραγµατοποιηθεί µετά από επικοινωνία

του προµηθευτή  µε την  Υπηρεσία  (προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης  Ανακύκλωσης  και  ∆ιαχείρισης  Αστικών

Απορριµµάτων)  κατά  την  ηµεροµηνία  της  παραλαβής  των  δύο  (2)  οχηµάτων  και  σε  χρόνο  που  θα

ορίσει  η  Υπηρεσία,  για  τέσσερις  (4)  χειριστές  εκπαίδευση  τριών  (3)  ωρών  και  τρεις  (3)  τεχνικούς

εκπαίδευση τριών (3) ωρών.

2.9 Απολύτως απαραίτητα τεχνικά στοιχεία 

2.9.1 Σύστηµα υπόγειων κάδων

Ανακεφαλαιωτικά, όσον αφορά στα τεχνικά στοιχεία του προσφερόµενου συστήµατος υπόγειων κάδων,

οι  τεχνικές  προσφορές  των  διαγωνιζόµενων  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  συµπεριλαµβάνουν  τα

ακόλουθα: 

α)  Σαφής αναφορά στην  πόλη(εις) – περιοχή(ες) της Ελλάδας στην(ις) οποία(ες) έχουν τοποθετηθεί οι

προτεινόµενοι υπόγειοι κάδοι, η χρονολογία τοποθέτησης τους καθώς και η ποσότητα των υπόγειων

κάδων που τοποθετήθηκαν. 

β) Φρεάτιο εγκιβωτισµού:

• Προκαταρκτικό σχέδιο-σκαρίφηµα στο οποίο να απεικονίζονται οι εξωτερικές διαστάσεις του

φρεατίου και το πάχος του. 

• Σαφής  αναφορά  στον  τρόπο  κατασκευής  (σε µία φάση,  µονοµπλόκ), στην  κατηγορία αντοχής

του  οπλισµένου  σκυροδέµατος  από  το  οποίο  θα  κατασκευαστούν  τα  φρεάτια  καθώς και  στον

τύπο-κατηγορία του χάλυβα οπλισµού.  

• Σαφής  αναφορά  στο  ακολουθηµένο  πρότυπο  για  τη  διασφάλιση  της  στεγανότητας  του

φρεατίου. 

• Σχέδια,  αναλυτική  στοιχειοθέτηση  (µελέτη)  και  στατικοί  υπολογισµοί  σύµφωνα  µε  τους

ισχύοντες ευρωκώδικες,  όπου θα τεκµηριώνεται  η αντοχή και η  στεγανότητα  της κατασκευής

σύµφωνα µε τον χρησιµοποιούµενο τύπο σκυροδέµατος και σιδηρού οπλισµού.

γ) Κάδος προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων:





• Προκαταρκτικό σχέδιο-σκαρίφηµα στο οποίο να απεικονίζονται οι διαστάσεις του κάδου (από

τις  οποίες  να  προκύπτει  η  γεωµετρική  χωρητικότητα  του  κάδου)  καθώς  επίσης  το  πάχος  του

και το βάρος του. 

• Το υλικό  κατασκευής  των  συστατικών  µερών του κάδου (όσον αφορά τυχόν µεταλλικά µέρη,

θα  αναφερθεί  η  επιφανειακή  κατεργασία  προκείµενου  να  διασφαλιστεί  η  αντοχή  σε

διάβρωση).

• Το ελάχιστο ωφέλιµο φορτίο του κάδου καθώς και ο σχετικός συντελεστής ασφαλείας.

• Το διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει την µηχανική αντοχή του κάδου.

δ) Πλατφόρµα ασφαλείας:

• Προκαταρκτικό σχέδιο-σκαρίφηµα της προσφερόµενης πλατφόρµας ασφαλείας

• Συνοπτική  αναφορά  των  επιµέρους  συστατικών  µερών  της,  του  υλικού  κατασκευής  των  και

τυχόν  επιφανειακής  διεργασίας  που  έχουν  υποβληθεί  τα  µεταλλικά  µέρη  προκειµένου  να

αποκτήσουν αυξηµένη αντοχή στις διαβρωτικές συνθήκες της συγκεκριµένης εφαρµογής.  

ε) Πλατφόρµα πεζοδροµίου:

• Προκαταρκτικό σχέδιο-σκαρίφηµα της προσφερόµενης πλατφόρµας πεζοδροµίου, 

• Αναφορά  της  εκτιµώµενης  (µέγιστης)  δύναµης  η  οποία  απαιτείται  για  το  άνοιγµα  της

προκειµένου να ανελκυστεί ο υπόγειος κάδος

• Συνοπτική αναφορά των επιµέρους συστατικών  µερών, του υλικού κατασκευής των και τυχόν

επιφανειακής διεργασίας που έχουν υποβληθεί τα µεταλλικά µέρη προκειµένου να αποκτήσουν

αυξηµένη αντοχή στις διαβρωτικές συνθήκες της συγκεκριµένης εφαρµογής.

      στ) Χοάνη εισαγωγής απορριµµάτων:

• Προκαταρκτικό  σχέδιο-σκαρίφηµα  της  προσφερόµενης  χοάνης  εισαγωγής  απορριµµάτων  στο

οποίο θα αναγράφονται οι βασικές διαστάσεις της χοάνης.

• Συνοπτική αναφορά των επιµέρους συστατικών µερών της και του υλικού κατασκευής των.

ζ) Σύστηµα επιτήρησης στάθµης πλήρωσης των υπόγειων κάδων:

• Τους  βαθµούς/επίπεδα  στάθµης  πλήρωσης  του  υπογείου  κάδου  που  µετρούν  οι  αισθητήρες

πλήρωσης του προσφερόµενου συστήµατος (π.χ. 30%, 60% και 90%).

• Τις καταστάσεις για τις οποίες στέλνονται σήµατα συναγερµού από το σύστηµα επιτήρησης.

• Τον  κατασκευαστικό  οίκο  και  το  µοντέλο-τύπο  των  προσφερόµενων  αισθητήρων  πλήρωσης

καθώς και το βαθµό προστασίας τους. 

• Τη περιοδικότητα µετάδοσης δεδοµένων των µετρήσεων του συστήµατος πλήρωσης σε 24ωρη

βάση.

• Τα  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  του  προσφερόµενου  λογισµικού  διαχείρισης  καθώς  και  τη

γλώσσα του περιβάλλοντος λειτουργίας του.

η) Σύστηµα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης:

• Προκαταρκτικό  σχέδιο-σκαρίφηµα-φωτογραφίες  του  προσφερόµενου  συστήµατος

πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, 

• ∆ιεξοδική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συστήµατος 

• Συνοπτική αναφορά των επιµέρους συστατικών µερών του και του κατασβεστικού υλικού 

2.9.2 Οχήµατα

Ανακεφαλαιωτικά, όσον αφορά στα τεχνικά στοιχεία των δύο (2) οχηµάτων που θα πρέπει απαραιτήτως

να συµπεριλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά των διαγωνιζόµενων, αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• Τύπος οχηµάτων.

• Μοντέλο οχηµάτων.

• Έκδοση τύπου - έκδοση εξοπλισµού.

• Χώρα κατασκευής.

• Ολικό µήκος, πλάτος και ύψος κάθε οχήµατος.

• Μεικτό φορτίο, ωφέλιµο φορτίο κάθε οχήµατος.

• Αριθµός αξονων και τύπος πλαισίου κάθε οχήµατος.

• Ισχύς σε HP και ροπής σε Nm και τα αντίστοιχα διαγράµµατα ροπής και ισχύος

• Κυβισµός κινητήρων, αριθµός κυλίνδρων.





• Κιβώτιο ταχυτήτων

• Σύστηµα ανάρτησης

• Ακτίνα  δράσης  του  γερανού  ανύψωσης  των  υπόγειων  κάδων  καθώς  ανυψωτική  ικανότητα  σε

απόσταση 6 m από την κολώνα έδρασης του γερανού.

• Ανυψωτική ικανότητα του µηχανισµού ανύψωσης-εκκένωσης των υπόγειων κάδων.

• Τεχνικά στοιχεία και λειτουργία υπερκατασκευής.

• Κατάσταση  στην  οποία  θα  αποτυπώνεται  το  δίκτυο  εξυπηρέτησης  εξουσιοδοτηµένων

συνεργείων στην Ελλάδα.

• Εγγύηση

• Χρόνος παράδοσης

2.10 Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις

Στην  προσφερόµενη  τιµή  θα  περιλαµβάνεται  η  µεταφορά  των  υπόγειων  κάδων  για  παράδοση  επί

εδάφους  σε  χώρο  που  θα  υποδειχθεί  από  την  Υπηρεσία  και  κατόπιν  η  µεταφορά  τους  στα  σηµεία

εγκατάστασης  που  θα  οριστούν  από  την  Υπηρεσία  καθώς  και  η  εκτέλεση  των  εργασιών

συναρµολόγησης / εγκατάστασής τους.

Με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα εκτελεσθούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι

παρακάτω εργασίες σε κάθε σηµείο εγκατάστασης:

• Αφαίρεση  του  αόπλου  σκυροδέµατος  που  καλύπτει  όλα  τα  ορύγµατα  και  εν  συνεχεία

αποµάκρυνση  των  υλικών  που  έχουν  απορριφθεί  εντός  των  ορυγµάτων,  δηλαδή  προϊόντων

καθαιρέσεων (µπάζα) ή χώµατος τα οποία περικλείονται εντός γεωυφάσµατος. 

• Φορτοεκφόρτωση  όλων  των  προαναφερόµενων  υλικών  σε  όχηµα  του  αναδόχου  και  ασφαλή

τελική διάθεση τους σε νοµίµως λειτουργούσα µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

• ∆ιάστρωση  σκυροδέµατος στον  πυθµένα κάθε σκάµµατος (µπετόν καθαριόΐητας)  για  αποφυγή

τυχόν  καθιζήσεων  και  την  επίτευξη  σωστού  αλφαδιάσµατος  των  κάδων  µε  την  επιφάνεια  του

περιβάλλοντα χώρου. .

• Τοποθέτηση του προκατασκευασµένου φρεατίου εγκιβωτισµού εντός του σκάµµατος

• Επίχωση  του  κενού  περιµετρικά  του  σκάµµατος  µε  κατάλληλο  αδρανές  υλικό  τύπου  3Α

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του φρεατίου.

• Κατασκευή  καναλιών  απορροής  βρόχινων  νερών  περιµετρικά  των  υπόγειων  κάδων  και

αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση.

• Τοποθέτηση του υπόγειου κάδου.

• Τοποθέτηση  της  πλατφόρµας  πεζοδροµίου,  της  χοάνης  εισαγωγής  απορριµµάτων  και  πλήρης

αποκατάσταση  του  πεζοδροµίου  και  των  δαπέδων  – περιβάλλοντα  χώρου  στην  κατάσταση  πριν

την  επέµβαση  (συµπεριλαµβανοµένων  πλακοστρώσεων,  οδοστρωσίας,  κράσπεδων  κ.λπ.).  Να

σηµειωθεί  ότι η αποκατάσταση  του ορύγµατος και των δαπέδων  θα πραγµατοποιηθεί  ακόµη  και

στην έσχατη περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εγκαταλειφθεί η τοποθέτηση κάδου στο ήδη

ανοιγµένο  όρυγµα.  Επίσης  θα  αποκαθίστανται  µε  τον  ίδιο  τρόπο  τυχόν  επεµβάσεις  επί  του

εδάφους περιµετρικά των ήδη ανοιγµένων ορυγµάτων.

• Όλες  οι  απαιτούµενες  εργασίες  συναρµολόγησης  και  εγκατάστασης  όλων  των  επιµέρους

τµηµάτων  και  µηχανισµών  ώστε  οι  υπόγειοι  κάδοι  να  παραδοθούν  σε  κατάσταση  πλήρους

λειτουργίας και έτοιµοι προς χρήση.

• Κάθε  είδους  εργασίες  που  δεν  αναφέρονται  παραπάνω  αλλά  καθίστανται  απαραίτητες  για  τη

λειτουργία του συστήµατος.

Σηµαντική σηµείωση  :  Ο  ∆ήµος   Θεσσαλονίκης    θα   καταβάλλει    κάθε   δυνατή    προσπάθεια

να τοποθετηθούν  όλοι  οι  υπόγειοι  κάδοι  της  παρούσας  προµήθειας, ακόµη  και  µε  χωροθέτηση -

κατασκευή  µικρού  αριθµού  νέων  ορυγµάτων  σε  συνεργασία  µε  τον  ανάδοχο.  Όµως   σε   καµία

περίπτωση   δεν   είναι   υποχρεωµένος   να   παραλάβει   συστήµατα   υπόγειων   κάδων   που   δε

θα τοποθετηθούν. Με  αυτή  την  έννοια,  θα  παραληφθούν  µόνο  τα  συστήµατα  υπόγειων  κάδων

που  θα   τοποθετηθούν   µέχρι   την   ολοκλήρωση   της   προµήθειας,  δηλαδή,  µέχρι   το   πέρας

του  συµβατικού   χρόνου   παράδοσης   και   τυχόν   παρατάσεων   αυτού.  Κατά    την   εκτέλεση

του   συνόλου   των   εργασιών,  τόσο   όσων   περιγράφονται   παραπάνω   αλλά   και   όλων   όσων

απαιτηθούν   µε βάση  τις   οδηγίες   και   τη   σύµφωνη   γνώµη   του   κατασκευαστή  των   υπόγειων

κάδων,  θα  πρέπει  να  λαµβάνονται από την πλευρά του  προµηθευτή  όλα  τα  προβλεπόµενα  µέτρα 





ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την φύση και το είδος των

εκτελούµενων  εργασιών.  Ιδιαίτερα  θα  πρέπει  να  ληφθεί  αυξηµένη  µέριµνα  για  την  ασφάλεια  των

εργαζοµένων αλλά και των διερχόµενων πολιτών. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για

τη  σωστή  σήµανση  και  διενέργεια  όλων  των  απαραίτητων  ενεργειών  περίφραξης  και  φύλαξης  των

περιοχών επέµβασης.

Επισηµαίνεται  ότι  αποκλειστικός  υπεύθυνος  για  όλα  τα  θέµατα  που  σχετίζονται  µε  την  νοµοθεσία

περί  ασφάλειας  και  υγείας  εργαζοµένων  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  της  σύµβασης  είναι  ο

ανάδοχος.

Λόγω της ιδιαιτερότητας και της φύσης των εργασιών για την τοποθέτηση των συστηµάτων υπόγειων

κάδων,  θα  πρέπει  να  οριστεί  από  τον  προµηθευτή  Υπεύθυνος  εργασιών  εγκατάστασης,  ο  οποίος θα

πρέπει  απαραιτήτως  να  είναι  διπλωµατούχος  µηχανικός  κατάλληλης  ειδικότητας.  Με  την  υπογραφή

της  σύµβασης  θα  πρέπει  να  οριστεί  µε  σχετική  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  του  αναδόχου  µε  θεώρηση  του

γνησίου υπογραφής και το φυσικό πρόσωπο που θα εκτελέσει τις σχετικές εργασίες.

Ο  Ανάδοχος  θα  προσκοµίσει  µετά  την  υπογραφή  της  σύµβασης  και  πριν  την  έναρξη

οποιωνδήποτε  εργασιών  αντίγραφο  της  Γνωστοποίησης  Ανάθεσης  Καθηκόντων  Τεχνικού

Ασφαλείας   η οποία καταχωρείται αµελητί εκ µέρους του στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΣ-

ΣΕΠΕ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Μελετών & Σχεδιασμού

Συστημάτων Καθαριότητας

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών

Απορριμμάτων

Βασίλειος Γιανκούλης

Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε

Νικόλαος Χατζηιωάννου

Ηλ/γος Μηχ/κος

Νικόλαος Χατζηιωάννου

Ηλ/γος Μηχ/κος













             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. μελέτης : 5 / 2020

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων 

κάδων προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων για τις ανάγκες της 

Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης 

Αστικών Απορριμμάτων

Π.δ. : 1.458.240,00 € με το ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες: Β. Γιανκούλης

Τηλ: 2310494541

e-mail: v  .  giankoulis  @  thessaloniki  .  gr

                                                                                                   
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣ/ΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ (€)

Σύνολο  (€)
Κωδικός

προϋπ/σμού

1

Πλήρες σύστημα  υπόγειων κάδων προσωρινής

αποθήκευσης  απορριμμάτων  αποτελούμενο

από  όλα  τα  απαραίτητα  τμήματα-συστήματα-

διατάξεις όπως αυτά περιγράφονται διεξοδικά

στις  σχετικές τεχνικές τις προδιαγραφές και τε-

χνικές  απαιτήσεις  του  τεύχους  "ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ",  πλήρως  τοποθετημένο  στα

ήδη ανοιγμένα ορύγματα και έτοιμο προς χρή-

ση 

44613700-7 59 14.000,00 826.000,00 
K.A.

7135.08.01

2

Ειδικό απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας

10  m3 εξοπλισμένο με ανυψωτικό μηχανισμό

τύπου «παπαγάλου» κατάλληλο για την αποκο-

μιδή  των  προαναφερόμενων υπόγειων  κάδων

του είδους με α/α 1, σύμφωνα τις προδιαγρα-

φές και  τεχνικές  απαιτήσεις  του  τεύχους "ΤΕ-

ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ".

34144512-0 1 150.000,00 150.000,00 
K.A.

7132.06.01

3

Ειδικό απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας

22  m3 εξοπλισμένο με ανυψωτικό μηχανισμό

τύπου «παπαγάλου» κατάλληλο για την αποκο-

μιδή  των  προαναφερόμενων υπόγειων  κάδων

του είδους με α/α 1, σύμφωνα τις προδιαγρα-

φές και  τεχνικές  απαιτήσεις  του  τεύχους "ΤΕ-

ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ".

34144512-0 1 200.00,00 € 200.000,00 
K.A.

7132.06.01

Σύνολο 1.176.000,00

ΦΠΑ 24% 282.240,00 

Γενικό Σύνολο 1.458.240,00

Θεσσαλονίκη 01/04/2020

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών &

Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης

Αστικών Απορριμμάτων

Βασίλειος Γιανκούλης

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Νικόλαος Χατζηιωάννου

Ηλ/γος Μηχ/κος Π.Ε.

Νικόλαος Χατζηιωάννου

Ηλ/γος Μηχ/κος Π.Ε.





Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

                                                                                     

Τίτλος προσφέροντος:

Δ/νση: 

Αρ Τηλ.:

Αρ. Τ/Ο (Fax):

                                 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣ/ΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟ-

ΝΑΔΟΣ (€)
Σύνολο  (€)

Κωδικός

προϋπ/σμού

1

Πλήρες σύστημα  υπόγειων κάδων προσωρινής

αποθήκευσης  απορριμμάτων  αποτελούμενο

από  όλα  τα  απαραίτητα  τμήματα-συστήματα-

διατάξεις όπως αυτά περιγράφονται διεξοδικά

στις  σχετικές τεχνικές τις προδιαγραφές και τε-

χνικές  απαιτήσεις  του  τεύχους  "ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ",  πλήρως  τοποθετημένο  στα

ήδη ανοιγμένα ορύγματα και έτοιμο προς χρή-

ση 

44613700-7 59
K.A.

7135.08.01

2

Ειδικό απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας

10  m3   εξοπλισμένο με ανυψωτικό μηχανισμό

τύπου «παπαγάλου» κατάλληλο για την αποκο-

μιδή  των  προαναφερόμενων υπόγειων  κάδων

του είδους με α/α 1, σύμφωνα τις προδιαγρα-

φές και  τεχνικές  απαιτήσεις  του  τεύχους "ΤΕ-

ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ".

34144512-0 1
K.A.

7132.06.01

3

Ειδικό απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας

22  m3   εξοπλισμένο με ανυψωτικό μηχανισμό

τύπου «παπαγάλου» κατάλληλο για την αποκο-

μιδή  των  προαναφερόμενων υπόγειων  κάδων

του είδους με α/α 1, σύμφωνα τις προδιαγρα-

φές και  τεχνικές  απαιτήσεις  του  τεύχους "ΤΕ-

ΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ".

34144512-0 1
K.A.

7132.06.01

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύ-

νολο

Υπογραφή





ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης 

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216      e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 

http://www.aepp-procurement.gr 
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Αριθμός Προσφυγής 

 

 

 

 

                     /20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π. 

 

 

 

 

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ 

 

 

Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή: 

 

 

 

Διεύθυνση : ________________________________________________________ 

 

 

 

Αρ. Τηλεφώνου : ______________________  Αρ. Φαξ : _____________________ 

 

 

 

e-mail : ______________________ 
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Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης 

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216      e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 

http://www.aepp-procurement.gr 
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(2)  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

Ονομασία : _________________________________________________________ 

 

 

Διεύθυνση : _________________________________________________________ 

 

 

Αρ. Τηλεφώνου : _________________________ Αρ. Φαξ : ___________________ 

 

 

e-mail : ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

(4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

 

 

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο) 

 

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ 

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο) 

 

 

 





ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης 

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216      e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 
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(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 

 

 

_________________________________________ 

 

 

Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος 

 

 

_________________________________________ 

 

 

Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή 

απόφασης 

 

 

________________________________________ 

 





ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 
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ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 
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(10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

 

 

Να προσδιορίσετε ειδικά τους νομικούς και πραγματικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται η 

προσφυγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες) 

 





ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης 

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216      e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 

http://www.aepp-procurement.gr 
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(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

 

 

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα της προσφυγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες) 

 





ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης 
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(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 

 

Να προσδιορίσετε ειδικά το αίτημα (αιτήματα) και να το (τα) αιτιολογήσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εάν ο χώρος που υπάρχει δεν είναι επαρκής επισυνάψτε συμπληρωματική σελίδα ή σελίδες) 

 





ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης 

Τηλέφωνο: + 30 213 214 1216      e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 
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(13) ΔΗΛΩΣΗ 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην 

παρούσα Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά. 

 

 

 

 

__________________________________                                    ________________________ 

 

Υπογραφή Προσφεύγοντος ή Εκπροσώπου                                                         Ημερομηνία 

 

 

 

 

     Ονοματεπώνυμο _______________________________________ 

 

     (Κεφαλαία) 

 

 

 

 

     Ιδιότητα ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα 

 

(Σε περίπτωση νομικού εκπροσώπου) 

 

 




