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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Πετρούπολης

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090137535

Ταχυδρομική διεύθυνση Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 76-78

Πόλη Πετρούπολη

Ταχυδρομικός Κωδικός 13232

Χώρα1 Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS2 EL302

Τηλέφωνο +30 213-2024400

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) supplies@petroupoli.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Παπαδοπούλου Φανή

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.petroupoli.gov.gr/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4 Δήμος Πετρούπολης

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πετρούπολης και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας 6 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.7

β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου,  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail)  της

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ
του ν. 4412/2016  

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
5 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.

6 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
7 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) : ………………………..»
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γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από:  την  προαναφερθείσα  Γενική  Διεύθυνση  στο
διαδίκτυο (URL): http://www.petroupoli.gov.gr/

δ) H ηλεκτρονική  επικοινωνία  απαιτεί  την  χρήση  εργαλείων  και  συσκευών  που  δεν  είναι  γενικώς
διαθέσιμα.  Η  απεριόριστη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  εν  λόγω  εργαλεία  και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) :http://www.petroupoli.gov.gr/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης8

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
Κωδικός  ΣΑ:  Ε2751.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.:   62.7135.0001  και
62.7131.0001.  σχετική  πίστωση  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2021  του  Δήμου
Πετρούπολης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ.
ενάριθ. έργου: 2019ΣΕ27510065).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΏΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΏΝ & ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
ΓΏΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗΣ της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΏΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» η
οποία έχει  ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον και  Αειφόρος
Ανάπτυξη»  με  βάση  την  Απόφαση  Ένταξης  με  αρ.  πρωτ.  ΕΥΔ/ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  5251/22-06-2020  του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ και  έχει  λάβει  κωδικό  ΟΠΣ 5002579.  Η παρούσα  σύμβαση
συγχρηματοδοτείται  από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ταμείο  Συνοχής)  με  ποσοστό  85% και  από  εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.  
Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης  της
σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης   είναι  η  προμήθεια  εξοπλισμού για  την χωριστή  συλλογή προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων και μεταφορά τους στο ΕΜΑ (ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής) και αφετέρου στη χωριστή συλλογή
άλλων διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω ενός δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης
άμεσα προσβάσιμων στους πολίτες, και μεταφορά των συλλεγόμενων υλικών για προσωρινή αποθήκευση
στο αμαξοστάσιο/χώρο μεταφόρτωσης του Δήμου. 

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός χωρίζεται σε 4 ομάδες σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α1: Προμήθεια Κάδων Βιοαποβλήτων

ΟΜΑΔΑ Α2: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16κ.μ

ΟΜΑΔΑ Β1: Προμήθεια Ημιυπόγειων κάδων Γωνιών Ανακύκλωσης

ΟΜΑΔΑ Β2: Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη

8 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του άρθρου 53
του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΟΜΑΔΑ Α1: Προμήθεια Κάδων Βιοαποβλήτων 34928480-6 Δοχεία και κάδοι
απορριμμάτων

ΟΜΑΔΑ Α2:

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος
βιοαποδομήσιμων τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου 
χωρητικότητας 16κ.μ

34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα
με συμπιεστή απορριμμάτων

ΟΜΑΔΑ Β1: Προμήθεια Ημιυπόγειων κάδων Γωνιών 
Ανακύκλωσης 44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι

ΟΜΑΔΑ Β2: Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με 
γερανό και αρπάγη 34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και

ανατρεπόμενα οχήματα

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από τα κάτωθι είδη σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του
παρακάτω πίνακα:

Α/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
 Τιμή (€)

Μονάδας
Κόστος (€) ΦΠΑ (€)

Προυπολογισμός
με ΦΠΑ (€)

 
ΟΜΑΔΑ Α1: 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 279.900,00 67.176,00 347.076,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1
Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 660 λίτρων
με ποδομοχλό.

130 190,00 24.700,00 5.928,00 30.628,00

2
Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 240 λίτρων
με ποδομοχλό.

1.200 65,00 78.000,00 18.720,00 96.720,00

3
Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων κουζίνας 
10 λίτρων 

20.000 8,86 177.200,00 42.528,00 219.728,00

 ΟΜΑΔΑ Α2: ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 270.000,00 64.800,00 334.800,00

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ 16Κ.Μ.

2 135.000,00
270.000,00

64.800,00
334.800,00

 ΟΜΑΔΑ Β1: 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 109.200,00 26.208,00 135.408,00

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΩ-
ΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ    

1

Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) 
κάδοι απορριμμάτων 5.000lt τριών δια-
μερισμάτων
με μόνιμο σάκο από πλαστική λινάτσα

12
7.200,00

86.400,00 20.736,00 107.136,00

2

Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) 
κάδοι απορριμμάτων 5.000lt  δύο διαμε-
ρισμάτων
με μόνιμο σάκο από πλαστική λινάτσα

4 5.700,00 22.800,00 5.472,00 28.272,00

 ΟΜΑΔΑ Β2: ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00
36.000,00

186.000,00

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗ-
ΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ

1 150.000,00 150.000,00 36.000,00 186.000,00

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 809.100,00 194.184,00 1.003.284,00
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Οι  συμμετέχοντες  μπορούν  να  δώσουν  προσφορά  για  οποιαδήποτε  ομάδα  της  προμήθειας.  Σε  κάθε
περίπτωση  όμως  η  εν  λόγω  προσφορά  θα  περιλαμβάνει  όλη  την  ποσότητα  της  ομάδας,  όπως  αυτή
παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

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

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.003.284,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24
%. Η διάρκεια της σύμβασης όπως ορίζεται για τη κάθε ομάδα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση
την βέλτιστη σχέση Ποιότητας – Κόστους.

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 ιδίως9:

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

Του ν.  4782/09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση και  αναμόρφωση του ρυθμιστικού  πλαισίου
των  δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών  στους  τομείς  της  άμυνας  και  της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» 

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

του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337

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

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

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

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

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

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

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

9 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης
προσαρμογής των εν λόγω όρων.
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της υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα :
“Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

της  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  14900/21  (Β’  466): «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες  Δημόσιες
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

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

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

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

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

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

του  ν.  4314/2014  (Α’  265)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

του   ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

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

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

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

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

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

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

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’ αριθ. 258 /2021  πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε:
α) η δαπάνη και διάθεση πίστωσης 1.003.284,00€, σε βάρος των Κ.Α. 62.7135.0001 (482.484,00€)
και ΚΑ 62.7131.0001 (520.800,00€),  προϋπολογισμού έτους 2021,

             β)καθορίσθηκαν οι όροι του Διαγωνισμού,
γ) η  16/2021 μελέτη ης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

τις με αρ. Πρωτ.9393/22-3-2021 και 9394/22-3-2021αποφάσεις   ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης,
με ΑΑΥ:372/22-3-2021  ΚΑ 62.7131.0001 και ΑΑΥ 373/22-3-2021,
την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.  31478/1-9-2021 του Δημάρχου  περί ορισμού αντιδη-
μάρχων – αναπλήρωση Δημάρχου  και μετάβαση αρμοδιοτήτων.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  Παρασκευή  08/10/2021   και  ώρα
15:00μ.μ.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημόσιων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης10 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  06/09/2021
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 11

Η προκήρυξη12 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  

10 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. 

11 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. Ώστόσο, 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.  

12 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)
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ΟΜΑΔΑ Α1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΏΝ ΒΙΟΑΠΟΠΒΛΗΤΏΝ  138555

ΟΜΑΔΑ  Α2:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΏΝ  ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΏΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 κ.μ   138556

ΟΜΑΔΑ Β1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΏΝ ΚΑΔΏΝ ΓΏΝΙΏΝ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗΣ  138557

ΟΜΑΔΑ Β2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ  138558

, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο13 14 15, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016 :  ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  στη διεύθυνση
(URL) www.petroupoli.gov.gr, 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους,16 

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.

13 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 31/12/2023,  οπότε και  καταργείται.  Πρβλ.  άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

14 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες
του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35)
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021.

15  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΏΝ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  Ν.4412/2016»,  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής,  στη  διαδρομή  Αναθέτουσες  Αρχές/Γενικές
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

16 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,  είναι τα ακόλουθα:

1. η  με  αρ.  2021-120118  Προκήρυξη  της  Σύμβασης  ,  όπως  αυτή  έχει  δημοσιευτεί  στην  Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι:  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου,  Τεχνικές
Προδιαγραφές

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

4. 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.gr)17.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 7 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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
 

17 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
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των
ενδιαφερομένων.
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Η  αναθέτουσα  αρχή  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,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της
αναθέτουσας αρχής18. 

Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της  σύμβασης,
σύμφωνα  με  την  προηγούμενη  παράγραφο)  δημοσιεύεται  στην  ΕΕΕΕ  (με  το  τυποποιημένο  έντυπο
«Διορθωτικό»19) και στο ΚΗΜΔΗΣ 20.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων  των εγγράφων της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες  γλώσσες,  επικρατεί  η
ελληνική έκδοση.21

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 22 συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς
τύπους  και  σχέδια,  που  είναι  δυνατόν  να  διαβαστούν  σε  κάθε  γλώσσα  και  δεν  είναι  απαραίτητη  η
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική. 23. 

18 Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
19  Πρβλ  οδηγίες  για  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  14  «Διορθωτικό»  στην  ιστοσελίδα  του  simap

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4

20 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΏΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

21 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.

22  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
23 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
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Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα24.

2.1.5 Εγγυήσεις25

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1.1 και 4.1.2 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)26, 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  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να παρέχονται  με
γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού27. 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  προσφορών,  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 σύμβασης28. 

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

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος  Εκπρόσωπος Προσφέροντος,  ότι  η  ίδια ή και  τρίτοι,  κατ’  εντολή και  για λογαριασμό της,  θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα  τα  οποία  υποβάλλονται  σε  αυτήν,  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  Διαγωνισμού,  για  το  σκοπό  της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και
της προστασίας  τους από κάθε  μορφής αθέμιτη  επεξεργασία,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της κείμενης

24 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
25 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016 
26 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),
27 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει
αυτό  και  ειδικότερα  βάσει  του  άρθρου  4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβρίου  1926/3  Ιανουαρίου  1927  (“Περί  συστάσεως  και
αποδόσεως  παρακαταθηκών  και  καταθέσεων  παρά τω  Ταμείω  Παρακαταθηκών  και  Δανείων”).  Πρβλ.  το  με  αρ.  πρωτ.
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

28 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ)  τρίτες  χώρες που έχουν υπογράψει  και  κυρώσει τη ΣΔΣ29,  στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 730 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
συμβάσεων31.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 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 αναθέτουσες αρχές 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
Ένωσης32

2.  Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης .  Οι  ενώσεις  οικονομικών
φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον33.  

29 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
30 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1,

2, 4, 5, 6 και 7.
31 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα»

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα
αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

32   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

33   Άρθρο 19 ν. 4412/2016.
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής34

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής35, ποσού  που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΟΜΑΔΑ Α1: Προμήθεια Κάδων Βιοαποβλήτων 5.598,00€
Πέντε χιλιάδες

πεντακόσια ενενήντα
οκτώ ευρώ

ΟΜΑΔΑ Α2:

Προμήθεια απορριμματοφόρου 
οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου 
χωρητικότητας 16κ.μ

5.400,00€ Πέντε χιλιάδες
τετρακόσια ευρώ

ΟΜΑΔΑ Β1: Προμήθεια Ημιυπόγειων κάδων 
Γωνιών Ανακύκλωσης

2.184,00€ Δύο χιλιάδες εκατόν
ογδόντα τέσσερα ευρώ

ΟΜΑΔΑ Β2: Προμήθεια ανατρεπόμενου 
φορτηγού με γερανό και αρπάγη

3.000,00€ Τρείς χιλιάδες ευρώ

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 από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα
αποσφράγισης  των  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρ.  3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/201636.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους  2.2.3  έως  2.2.8,  γ)  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε)  υποβάλει  μη  κατάλληλη  προσφορά,  με  την  έννοια  της  περ. 46  της  παρ. 1  του  άρθρου  2  του  ν.
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή

34 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
35 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων  (β’  εδ.  παρ.  1  άρθρου  72 ν.
4412/2016).

36 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016.
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το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί37, ζ) στις
περιπτώσεις  των  παρ. 3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  ν.  4412/2016,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή
δικαιολογητικών  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού38 

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 αμετάκλητη39 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα: 

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

β)  ενεργητική  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003,  σ.  54),  καθώς και  όπως ορίζεται  στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  και  τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμένη  κλοπή),  375  (υπεξαίρεση),  386  (απάτη),  386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφε-
ρόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επι-
κουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

37  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016
38 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016
39 Επισημαίνεται ότι  η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται  ως “αμετάκλητη καταδικαστική

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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

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

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

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

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

2.2.3.3 
2.2.3.4. Αποκλείεται40 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις41: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 42,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι  αποδεικνύει ότι  ο εν λόγω φορέας είναι  σε θέση να εκτελέσει  τη σύμβαση,
λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του
λειτουργίας,43

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

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή

40 Οι  λόγοι  της  παραγράφου  2.2.3.4  αποτελούν  δυνητικούς  λόγους  αποκλεισμού,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  παρ.  4  ν.
4412/2016.  Κατά συνέπεια, η Α.Α.  δύναται να επιλέξει όλους,  μερικούς, 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, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

41 Ειδικά  για  τους  δυνητικούς  λόγους  αποκλεισμού  πρβλ.  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  20/22-06-2017  της  Αρχής  (ΑΔΑ:
ΏΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

42 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.

43 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
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προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

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

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την  επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από την  ημερομηνία  έκδοσης  πράξης  που  βεβαιώνει  το
σχετικό γεγονός.44

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται 

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

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.4,  εκτός  από  την  περ.  β  αυτής,  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία45,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει  ο σχετικός  λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Για τον σκοπό αυτόν,  ο  οικονομικός  φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και  οργανωτικά μέτρα,  καθώς και  μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 46.

44 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.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. 

45  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ

στην υπόθεση C-387/19

46 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
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2.2.3.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/201647.

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

Κριτήρια Επιλογής48 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας49 

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

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

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια50 

Δεν απαιτείται

47 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την
έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

48 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 (άρθρο 75 παρ.
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, 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.  Οι  Α.Α.
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου
2.2.9.2. 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 ΏΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

49 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
50 Άρθρο 75 παρ.  3  ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται,  περαιτέρω, ότι  οι  Α.Α.  μπορούν (χωρίς  αυτό να  είναι  υποχρεωτικό)  να

διαμορφώσουν  την  παρούσα  παράγραφο  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.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα51 

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

[Ι] απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετία , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας του
συγκεκριμένου τύπου, που σχετίζεται με την προσφορά τους, ύψους που να ισούται τουλάχιστον με το
ύψος του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) ανά ομάδα της παρούσας διακήρυξης.

β) να διαθέτουν συνεργεία με εμπειρία σε εργασίες για την εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης και της
εγγύησης, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης52 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
όσα πρότυπα αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων53

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών τους  με  αυτούς54.  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.

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων μπορούν να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  αν  οι  φoρείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να  στηριχθεί  ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  σχετική
πρόσκληση  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  απευθύνεται  στον  οικονομικό  φορέα  μέσω  της
λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Ο  φορέας  που  αντικαθιστά  φορέα  του  προηγούμενου
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

51 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
52 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. 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. 
53 Άρθρο 78 ν. 4412/2016
54 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
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2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να  αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας55.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1,  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την
παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να
αποδεικνύουν,  κατά  τα  οριζόμενα  στις  παραγράφους 2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση56.

Στην περίπτωση που  o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι  προτίθεται  να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα  στις  παραγράφους  2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας57. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και
μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή58. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ59 καταρτίζεται

55 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

56 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
57 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
58 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 
59 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. 
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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 1.60 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος  κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  έχουν  επέλθει  μεταβολές  στα  δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.61

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.62

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από
κάθε  μέλος  της  ένωσης.  Στο  ΕΕΕΣ  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής63.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,64 την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της πα -
ρούσης65 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύ-
ναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10
του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφω -
να με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κα-
τόπιν θετικής απάντησης66.

60 Από  τις  2-5-2019,  παρέχεται  η  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            

61 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016
62 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016
63 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
64 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
65 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα) 
66 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
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Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ.
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του67.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα68 

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

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν69.

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

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

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

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

67  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
68 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 στις
παραγράφους 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  

69 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4.  Οι
επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

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

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -
μέλους ή χώρας, που να είναι  εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του .

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

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

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

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

γ) για την παράγραφο 2.2.3.470 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

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

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

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

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

70  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
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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 αποκλεισμού71.

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

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.72

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

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

Β.3. Δεν απαιτείται 

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν:73 

α. Τις συμβάσεις που έχουν εκτελέσει κατά τα έτη 2018-2019-2020 όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
στοιχεία της κάθε σύμβασης (ημερομηνία, ποσό, αναλυτικά τα είδη και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καλής
εκτέλεσης )

β. Κατάσταση προσωπικού

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα απαιτούμενα
πρότυπα όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης.

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

71  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
72 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 .

73 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  II του
Παραρτήματος  XII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  τα  οποία  αντιστοιχούν,  σε  κάθε  περίπτωση,  στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ74, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης75, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

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

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

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

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

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

74    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:
 α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται

στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
 γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
 δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο

οικοδομικός συνεταιρισμός),
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
 η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
 θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L.

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
 ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
 ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της

στην ημεδαπή,
 ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα  υποκαταστήματα ή  πρακτορεία,  μέσω  των οποίων ενεργούν  εμπορικές  πράξεις  στην  ημεδαπή  τα  φυσικά  ή  νομικά

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,

 ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012
75   Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει  τις  σχετικές με τη

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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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.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους76 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. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και  πιστοποιητικά,  κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

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

Β.9. 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.  Ειδικότερα,
προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα,  ώστε αυτή να είναι  στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την
εκτέλεση  της  Σύμβασης.  Η  σχετική  αναφορά  θα  πρέπει  να  είναι  λεπτομερής  και  να  αναφέρει  κατ’
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και
ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

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

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

76 Άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης77 

Κριτήριο ανάθεσης78 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής79, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΟΜΑΔΑ Α1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

i ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΙ ΚΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 660 λίτρων

i.1
Γενικά, τύπος, μέγεθος, χωρητικότητα, υλικό κατα-
σκευής κυρίως σώματος και καπακιού, σύνδεση κα-
πακιού με κυρίως σώμα

100-120 10,00

i.2 Ποιότητα άλλων εξαρτημάτων 100-120 6,00

i.3
Συμβατότητα με γνωστούς ανυψωτικούς μηχανι-
σμούς, ευκολία χρήσης

100-120 3,00

i.4 Ευκολία επισκευών και συντήρησης 100-120 2,00

i.5 Αισθητικά στοιχεία, εμφάνιση 100-120 2,00

ii ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΚΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 λίτρων

ii.1
Γενικά, τύπος, μέγεθος, χωρητικότητα, υλικό κατα-
σκευής κυρίως σώματος και καπακιού, σύνδεση κα-
πακιού με κυρίως σώμα

100-120 10,00

ii.2 Ποιότητα άλλων εξαρτημάτων 100-120 6,00

ii.3 Συμβατότητα με γνωστούς ανυψωτικούς μηχανι-
σμούς, ευκολία χρήσης

100-120 3,00

ii.4
Ευκολία επισκευών και συντήρησης

100-120
2,00

ii.5 Αισθητικά στοιχεία, εμφάνιση 100-120 2,00

iii ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ

iii.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος, χωρητικότητα 100-120 11,00

77 Άρθρο 86 ν.  4412/2016  και  τυποποιημένο  έντυπο 2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

78 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 ΏΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

79 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης
αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
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iii.2
Μέρη, υλικό και ποιότητα κατασκευής κυρίως σώμα-
τος και καπακιού, σύνδεση καπακιού με κυρίως 
σώμα, βάρος

100-120 6,00

iii.3
Ποιότητα άλλων εξαρτημάτων, πρόσθετα χαρακτηρι-
στικά

100-120 3,00

iii.4 Ευχρηστία, εργονομία 100-120 2,00

iii.5 Ευκολία επισκευών και συντήρησης 100-120 2,00

 B ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

1 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 10,00

3

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήρι-
ξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών 
– Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος απο-
κατάστασης

100-120 10,00

4 Χρόνος και τόπος παράδοσης 100-120 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00

ΟΜΑΔΑ Α2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ  ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙ-
ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ (%)

 ΠΛΑΙΣΙΟ   

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων

100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00

5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8
Τύμπανο-  χοάνη  τροφοδοσίας  -  υλικά  και
τρόπος  κατασκευής  –οπίσθιο  έδρανο  –  οπί-
σθια πόρτα

100-120 10,00

9
Υδραυλικό  σύστημα  –  αντλία  –  χειριστήρια,
ηλεκτρικό σύστημα

100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11 Ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων,  σύστημα με-
τάδοσης κίνησης  

100-120 10,00

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός  100-120 4,00

 ΓΕΝΙΚΑ 

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00
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14 Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  -  αντισκωριακή
προστασία 

100-120 10,00

15

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υπο-
στήριξη-  Χρόνος  παράδοσης  ζητούμενων
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης   συ-
νεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00

ΟΜΑΔΑ Β1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟ-

ΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑ-

ΡΥΤΗΤΑΣ (%)
A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

i
Πλαστικός υπόγειος (ημιβυθιζόμενος) κάδος απορριμμάτων με μόνιμους σάκους 
από λινάτσα (5.000lt) και τρία ίσου όγκου διαμερίσματα με όγκο εκάστου 1.600 λί-
τρα

i.1
Γενικά, τύπος, μέγεθος, χωρητικότητα

100-120
10,00

i.2
Μέρη, υλικό και ποιότητα κατασκευής κυρίως 
σώματος και καπακιού, σύνδεση καπακιού με 
κυρίως σώμα, βάρος

100-120 8,00

i.3
Ποιότητα άλλων εξαρτημάτων, πρόσθετα χαρα-
κτηριστικά

100-120 7,00

i.4 Ευχρηστία, εργονομία 100-120 4,00

i.5 Ευκολία επισκευών και συντήρησης 100-120 2,00

i.6 Αισθητικά στοιχεία, εμφάνιση 100-120 4,00

ii
Πλαστικός υπόγειος (ημιβυθιζόμενος) κάδος απορριμμάτων 5.000lt με μόνιμους 
σάκους από λινάτσα και δύο ίσου όγκου διαμερίσματα με όγκο εκάστου 2.400 λί-
τρα.

ii.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος, χωρητικότητα 100-120 10,00

ii.2
Μέρη, υλικό και ποιότητα κατασκευής κυρίως 
σώματος και καπακιού, σύνδεση καπακιού με 
κυρίως σώμα, βάρος

100-120 8,00

ii.3
Ποιότητα άλλων εξαρτημάτων, πρόσθετα χαρα-
κτηριστικά

100-120 7,00

ii.4 Ευχρηστία, εργονομία 100-120 4,00

ii.5 Ευκολία επισκευών και συντήρησης 100-120 2,00

ii.6 Αισθητικά στοιχεία, εμφάνιση 100-120 4,00

 B ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

1 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 10,00

3

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υπο-
στήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλ-
λακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου – 
Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

4 Χρόνος και τόπος παράδοσης 100-120 5,00
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ΣΥΝΟΛΟ 100,00

ΟΜΑΔΑ Β2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑΣ (%)

 ΠΛΑΙΣΙΟ   

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή
καυσαερίων

100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00

100-
1204,0

04
Σύστημα πέδησης 100-120 4,00

6Σύτη-
μα

αναρ-
τήσε-
ων 

5

Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00

9

Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια -
ηλεκτρικό σύστημα

100-120

10,00

10 Σύστημα ανατροπής 100-120 10,00

11 Οπίσθια θύρα 100-120 3,00

12 Υδραυλικός γερανός 6,00

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 1,00

ΓΕΝΙΚΑ 

14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

15
Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  -  αντισκωριακή
προστασία 

100-120 10,00

16

Εξυπηρέτηση  μετά  την  πώληση-  Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συ-
νεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

17
Χρόνος παράδοσης 

100-120 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών80 

Η  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς81. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη  βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα  προκύπτει  από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

Τ= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία
το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ =
Προσφερθείσα τιμή

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί82 

Δεν εφαρμόζεται

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται  με βάση τις απαιτήσεις  που ορίζονται  στην παρούσα Διακήρυξη και  στα
Παραρτήματά  της  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  αυτής,  για  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσας
ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

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 αυτής83.

Οι  οικονομικοί  φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους,  πριν  την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση  εκ  μέρους  του  αποφαινομένου  οργάνου  της

80 Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
81 Η  βαθμολόγηση  πρέπει  να  είναι  πλήρως  και  ειδικά  αιτιολογημένη  και  να  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά,  εκτός  από  τη

βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
82 Άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
83 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
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αναθέτουσας  αρχής,  υποβάλλοντας  έγγραφη  ειδοποίηση  προς  την  αναθέτουσα  αρχή  μέσω  της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.84

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 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 στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής
Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»  (εφεξής  Κ.Υ.Α.  ΕΣΗΔΗΣ  Προμήθειες  και
Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγ-
μένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποι-
ητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλο-
γο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονι-
σμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.85

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  και  η  τεχνική
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων
δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21
του ν. 4412/2016. 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  μονάδας,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

84 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
85 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.
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2.4.2.4. Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και  συνημμένα
ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και  οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων)  υπογράφονται  ψηφιακά,  σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες  διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους.  Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των  προαναφερθέντων  αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται  να πραγματοποιείται  για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά,  από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν86.  

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 2787 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ)  είτε  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  περί  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπογραφών  σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε)  είτε  της  παρ.  8  του  άρθρου  92  του  ν.  4412/2016,  περί  συνυποβολής  υπεύθυνης  δήλωσης  στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 88

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ89 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη συμμετοχή του Οικονομικού  Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως  την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται

86 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
87   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου
52 του ν.  4635/2019,  μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής  «e-Dilosi».  Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται  και
γίνεται  αποδεκτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εικοστό  τέταρτο  άρθρο  της  παρούσας.   2.  Η  αυθεντικοποίηση  που
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση
γνήσιου  υπογραφής  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  (Α`  45).  Η  ημερομηνία  που  αναγράφεται  στην  προηγμένη  ή
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της
ηλεκτρονικής  υπεύθυνης  δήλωσης.  Εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η  ηλεκτρονική  υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

88 Ομοίως  προβλέπεται  και  στην  περίπτωση  υποβολής  αποδεικτικών  στοιχείων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  80  παρ.  13  του
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

89 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».
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ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή.  Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199990, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου 11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν  συνοδεύονται  από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο91. 

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή,  πλην  της  πρωτότυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  η  αναθέτουσα  αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την
επικύρωση  ορισμένων  πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης
απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των
απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό
μητρώο,  υπό τον όρο ότι  τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται  για πολίτη της
Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας,  τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το  βάρος  απόδειξης  της  έγκαιρης  προσκόμισης  φέρει  ο  οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.

Στην  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής  ταχυδρομικώς,   ο
οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης  εισαγωγής  του  φακέλου  του  στο
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής,  το  αργότερο  έως  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των

90 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
91   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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προσφορών,  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»,  τα  σχετικό  αποδεικτικό  στοιχείο  προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν  με  ποινή  αποκλεισμού92 τα  ακόλουθα  υπό α  και  β  στοιχεία:  α)  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας  δύναται να  διευκρινίζει  τις
πληροφορίες  που  παρέχει  με  το  ΕΕΕΣ  σύμφωνα  με  την  παρ.  9  του  ίδιου  άρθρου,  β)  την  εγγύηση
συμμετοχής,  όπως προβλέπεται  στο  άρθρο 72  του  Ν.4412/2016  και  τις  παραγράφους  2.1.5  και  2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό  το  σκοπό  να αξιοποιήσουν  το  αντίστοιχο  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφότυπο XML που  αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και  η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

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  με  το  κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές”  του  Παραρτήματος  Ι  της
Διακήρυξης,  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 Παράρτημα93 94. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και
τους υπεργολάβους που προτείνουν95.

β)  τη  χώρα  παραγωγής  του  προσφερόμενου  προϊόντος  και  την  επιχειρηματική  μονάδα  στην  οποία
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

92 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016
93 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016
94 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.

95 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
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2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική  Προσφορά96 συντάσσεται  με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης ,
όπως ορίζεται κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης: 

Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  97

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

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

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

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ΜΕΡΟΣ Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών98  

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

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.

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

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

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

96 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016
97 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α.
98 Άρθρο 97 ν. 4412/2016
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών99

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

α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  ή  δεν
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  στην  παρούσα  και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί  όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και  τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,100 

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

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

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

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

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

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

99 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
100 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Σελίδα 40



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών101

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης102,  εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, 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 Πέμπτη 14-10-2021 και ώρα 12:00μ.μ

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή103.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή
προβαίνει  στην  αξιολόγηση αυτών,  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο  ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της104,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η  αναθέτουσα  αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,  εντός  προθεσμίας όχι  μικρότερης  των δέκα (10)  ημερών και  όχι
μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα105.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ.  1  του  άρθρου  72.  Σε  περίπτωση  παράλειψης  προσκόμισης,  είτε  της  εγγύησης  συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου

101 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
102 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
103 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
104 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών,  την  κατακύρωση των αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  ή  κατάπτωση  των εγγυήσεων,  τη
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

105 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021 
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της  έντυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  μέχρι  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Στη συνέχεια εκδίδεται  από την αναθέτουσα αρχή απόφαση,  με την οποία επικυρώνεται  το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας
ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους  προσφέροντες  με  επιμέλεια  αυτής  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.

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

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Μετά  από  την  έκδοση  και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστη-
καν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη
συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων,  η  ανάθεση  γίνεται στην  προσφορά  με  τη  μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 
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Αν οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς106 η αναθέτουσα  αρχή
επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες
προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό
κατάταξης  των  προσφορών,  εκδίδεται  απόφαση  για  τα  αποτελέσματα  του  εν  λόγω  σταδίου  και  η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τον  πρώτο  σε  κατάταξη  προσφέροντα,  στον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης107.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας  ανάθεσης,  ήτοι  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,  Τεχνικής  Προσφοράς  και  Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την  παράγραφο 3.3  της  παρούσας,  που  εκδίδεται  μετά  το  πέρας  και  του  τελευταίου  σταδίου  της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας108.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου109 -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω  της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  και  τον  καλεί  να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης
σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  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. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν  σε  μορφή  ηλεκτρονικών αρχείων  με  μορφότυπο  PDF,  σύμφωνα  με  τα  ειδικώς  οριζόμενα  στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός  της  προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  το  αργότερο  έως  την  τρίτη
εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη του  οικονομικού  φορέα,  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5110. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα  αρχή  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να  προσκομίσει  τα  ελλείποντα  δικαιολογητικά  ή  να

106 Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.
107  Άρθρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016
108 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016 
109 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
110 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Σελίδα 43



συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  για  παράταση  της  ως  άνω
προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω
προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ.  5  του  άρθρου  79   του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της
διαφάνειας.

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

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

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

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

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις,  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του111. 

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

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

111 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
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Η  αναθέτουσα  αρχή,  αιτιολογημένα  και  κατόπιν  γνώμης  της  αρμόδιας  επιτροπής  του  διαγωνισμού,
μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή
που καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης112 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους
οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου
στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής113. Κατά της απόφασης κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.114

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

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκη-
σης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλα-
ξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ.   4 του
άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκλη-
ση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016,
στην οποία δηλώνεται ότι,  δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς  μεταβολές κατά την έννοια
του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την ανα-
θέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές,  η δήλωση
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση

112 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016
113 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
114 Άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016
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της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α.  Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη  δημόσια
σύμβαση  και  έχει  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων  συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  ανεξάρτητη  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του115 .

Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα 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
προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε  περίπτωση παράλειψης  που αποδίδεται  στην  αναθέτουσα  αρχή,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της
προσβαλλόμενης παράλειψης116 .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας  της  προαναφερθείσας  κατά  περίπτωση κοινοποίησης  ή γνώσης  και  λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και,  αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59117.

115 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
116 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
117 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Η  προδικαστική  προσφυγή  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την  ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής  του,  β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής. 

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
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται  στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο  τρίτο,  ο  οποίος  μπορεί  να  θίγεται  από την  αποδοχή της  προσφυγής,  προκειμένου  να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της  προσβαλλόμενης  πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989,  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της  ενώπιον  του
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου,  το οποίο αποφαίνεται  αμετακλήτως.  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
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ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση
της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης118 . 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το
αργότερο  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της.  Η  άσκησή  της  κωλύει  τη  σύναψη  της
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την
άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής  κατατίθεται  παράβολο  αποκλειστικά  διπλότυπο  είσπραξης  από  τις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η
ισχύς της αναστολής. 

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138
ν. 4782/2021119 , σύμφωνα με τις οποίες: 

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των
αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί
διαφορετικά . 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  της  ως  άνω  Επιτροπής,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

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

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον  οποίο  προορίζεται  το  υπό  ανάθεση  αντικείμενο,  γ)  αν  λόγω  ανωτέρας  βίας,  δεν  είναι  δυνατή  η

118  Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016
119  Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των

νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του  άρθρου  138 ν.  4782/2021,  με  το  οποίο  επέρχονται  σημαντικές  αλλαγές  στις
ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 .
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κανονική  εκτέλεση  της  σύμβασης,  δ)  αν  η  επιλεγείσα  προσφορά  κριθεί  ως  μη  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

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.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης,
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής,  σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ.  4 του ν. 4412/2016 και  τη παρ.  2.1.5. της παρούσας . Η προκαταβολή και η εγγύηση
προκαταβολής  μπορούν  να  χορηγούνται  τμηματικά,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5.1.  της  παρούσας
(τρόπος πληρωμής). 

Η/Οι  εγγύηση/εις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται/ονται  στο  σύνολό  του/ς  μετά  από  την  ποσοτική  και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών. 

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

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας
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Απαιτείται  η  προσκόμιση  «εγγύηση καλής  λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης
καλής λειτουργίας η οποία ορίζεται σε δύο (2) έτη μετά την Οριστική παραλαβή των ειδών για όλες τις
Ομάδες (Α1, Α2, Β1, Β2). Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο 2% της συμβατικής αξίας
χωρίς  ΦΠΑ του  συνόλου  της  προμήθειας  για  τα  είδη  που  αφορούν  την  αντίστοιχη  ή  τις  αντίστοιχες
ΟΜΑΔΕΣ για τα οποία υποβάλλει προσφορά.

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας120.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016, 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 περιβαλλοντι-
κού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνι-
κό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατι-
κού 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  βε-
βαιώνεται 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 Δεν εφαρμόζεται

4.3.3.   Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 

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

β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στην  αναθέτουσα  αρχή,  από  τη  στιγμή  που  λάβει  γνώση,  οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών,
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων και  αντικρουόμενων επαγγελματικών
συμφερόντων)  μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  του  καθώς  και  υπαλλήλων  ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας
αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,  οποτεδήποτε  και  εάν  η  κατάσταση  αυτή  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης  121  . 

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

120 Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016
121       Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
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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  συνεργασίας122.  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 της123

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. 4412/124 125

Μετά  τη  λύση  της  σύμβασης  λόγω  της  έκπτωσης  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  203  του  ν.
4412/2016  και  την  παράγραφο  5.2.  της  παρούσας126,  όπως  και  σε  περίπτωση  καταγγελίας  για  όλους
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον
επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης

122 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
123  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
124 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του  άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση

των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών
που  συνάπτονται  από  αυτές,  γνωμοδοτεί  η  επιτροπή  της  περ.  α’  της  παρ.  11  του  άρθρου  221  ((επιτροπή
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)

125 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
ν. 4412/2016).

126       Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016
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της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός
είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)127. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας
περιέλθει  στην  αναθέτουσα  αρχή  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης128 

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

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

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

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

127       Άρθρο 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).  

128 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής129 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 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. 4412/2016130, 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 υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 131

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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   του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016132

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)133 .

δ) Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

129      Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά
τιμολόγια  που  είναι  σύμφωνα με  το  ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης  ηλεκτρονικών τιμολογίων,  όπως  αυτό ορίζεται  στην
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού,
κανονιστικών αποφάσεων. 

130 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
131 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
132 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 των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

133 Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος134 από τη σύμβαση και  από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλ-
λογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

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

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

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου
203 του ν. 4412/2016135 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση
της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

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

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο-
φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

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

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Οπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

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

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

Π = Συντελεστής προσαύξησης  προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας  που προκαλείται  στην αναθέτουσα
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

134 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
135  
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Ο καταλογισμός  του διαφέροντος επιβάλλεται  στον έκπτωτο οικονομικό  φορέα με απόφαση της ανα-
θέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την
κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο136 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων137  

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 υλικών),  6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),  καθώς και  κατ’  εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλε-
πόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,  άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο

136 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
137 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο,

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
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της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016138. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή,
στο  δικόγραφο  της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης  διοικητικής  πράξης  ή
παράλειψης.

138 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στο  χρόνο,  τον  τόπο και  τον
τρόπο παράδοσης, όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  των υλικών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του
άρθρου  132  περί  τροποποίησης  συμβάσεων  κατά  τη  διάρκειά  τους,  β)  έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη
απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής  μετά  από  γνωμοδότηση
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης139.
Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης  έπειτα  από  αίτημα  του  αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα  από
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι,  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

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

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

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

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που
συγκροτούνται  σύμφωνα  με  την  παρ.  11  περ.  β  του  άρθρου  221  του  Ν.4412/16140 σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.
139       Παρ. 1 και 2 άρθρου 206
140 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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Ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά άρθρα των
τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

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

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

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

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. Ο  τρόπος της  παραλαβής  των υλικών και  η  έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής  θα
καθοριστούν στη σύμβαση.

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

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.141

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

Δεν εφαρμόζεται.
141 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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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

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

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

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Η κατάθεση των δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των προσφορών αλλά και η επιλογή δειγμάτων και ο
ποιοτικός έλεγχος αυτών στο στάδιο της παραλαβής θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας142 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

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  αρχή143 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.  Σε  περίπτωση μη  συμμόρφωσης,
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο
4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής144 

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.

142 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
143 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016
144 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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                                                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                        ΘΕΟΔΏΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  σύμβασης   είναι  η  προμήθεια  εξοπλισμού για  την χωριστή  συλλογή προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων και μεταφορά τους στο ΕΜΑ (ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής) και αφετέρου στη χωριστή συλλογή
άλλων διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω ενός δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης
άμεσα προσβάσιμων στους πολίτες, και μεταφορά των συλλεγόμενων υλικών για προσωρινή αποθήκευση
στο αμαξοστάσιο/χώρο μεταφόρτωσης του Δήμου. 

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός χωρίζεται σε 4 ομάδες σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α1: Προμήθεια Κάδων Βιοαποβλήτων

ΟΜΑΔΑ Α2: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16κ.μ

ΟΜΑΔΑ Β1: Προμήθεια Ημιυπόγειων κάδων Γωνιών Ανακύκλωσης

ΟΜΑΔΑ Β2: Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΟΜΑΔΑ Α1: Προμήθεια Κάδων Βιοαποβλήτων 34928480-6 Δοχεία και κάδοι
απορριμμάτων

ΟΜΑΔΑ Α2:

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος
βιοαποδομήσιμων τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου 
χωρητικότητας 16κ.μ

34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα
με συμπιεστή απορριμμάτων

ΟΜΑΔΑ Β1: Προμήθεια Ημιυπόγειων κάδων Γωνιών 
Ανακύκλωσης 44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι

ΟΜΑΔΑ Β2: Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με 
γερανό και αρπάγη 34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και

ανατρεπόμενα οχήματα

Αναλυτικά τα είδη ανά ομάδα δίνονται στο παρακάτω πίνακα:

Α/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

 ΟΜΑΔΑ Α1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1 Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 660 λίτρων με ποδομοχλό. 130

2 Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 240 λίτρων με ποδομοχλό. 1.200
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3 Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων κουζίνας 10 λίτρων 20.000

 ΟΜΑΔΑ Α2: 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16Κ.Μ. 2

 ΟΜΑΔΑ Β1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

1
Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) κάδοι απορριμμάτων 5.000lt τριών 
διαμερισμάτων
με μόνιμο σάκο από πλαστική λινάτσα

12

2
Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) κάδοι απορριμμάτων 5.000lt  δύο 
διαμερισμάτων
με μόνιμο σάκο από πλαστική λινάτσα

4

 ΟΜΑΔΑ Β2: 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ 1

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
Κωδικός  ΣΑ:  Ε2751.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.:   62.7131.0001  και
62.7135.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πετρούπολης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ.
ενάριθ. έργου: 2019ΣΕ27510065).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΏΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΏΝ & ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
ΓΏΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗΣ της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΏΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» η
οποία έχει  ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον και  Αειφόρος
Ανάπτυξη» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5251/22-06-2020 του ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5002579. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) με ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του
ΠΔΕ.  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.003.284,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% και αναλύεται ανά ομάδα σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Α/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
 Τιμή (€)

Μονάδας
Κόστος (€) ΦΠΑ (€)

Προυπολογισμός
με ΦΠΑ (€)

 
ΟΜΑΔΑ Α1: 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 279.900,00 67.176,00 347.076,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

1
Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 660 λίτρων
με ποδομοχλό.

130 190,00 24.700,00 5.928,00 30.628,00

2
Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 240 λίτρων
με ποδομοχλό.

1.200 65,00 78.000,00 18.720,00 96.720,00

3
Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων κουζίνας 
10 λίτρων 

20.000 8,86 177.200,00 42.528,00 219.728,00

 ΟΜΑΔΑ Α2: ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 270.000,00 64.800,00 334.800,00
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1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ 16Κ.Μ.

2 135.000,00 270.000,00 64.800,00 334.800,00

 ΟΜΑΔΑ Β1: 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 109.200,00 26.208,00 135.408,00

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΩ-
ΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ    

1

Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) 
κάδοι απορριμμάτων 5.000lt τριών δια-
μερισμάτων
με μόνιμο σάκο από πλαστική λινάτσα

12 7.200,00 86.400,00 20.736,00 107.136,00

2

Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) 
κάδοι απορριμμάτων 5.000lt  δύο διαμε-
ρισμάτων
με μόνιμο σάκο από πλαστική λινάτσα

4 5.700,00 22.800,00 5.472,00 28.272,00

 ΟΜΑΔΑ Β2: ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00 36.000,00 186.000,00

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗ-
ΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ

1 150.000,00 150.000,00 36.000,00 186.000,00

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 809.100,00 194.184,00 1.003.284,00

ΜΕΡΟΣ Γ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α1:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ι) ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΙ ΚΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 660 λίτρων

1. ΓΕΝΙΚΑ

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

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και
από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, ογκώδη βιοαπόβλητα,

Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι 660 λίτρα κατά ΕΝ-840-2, που θα αποδεικνύεται από την Αναλυ-
τική Έκθεση Ελέγχου και Δοκιμών από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου,η οποία θα επισυναφθεί στη Τεχνική
Προσφορά.

Οι διαστάσεις του κάδου θα είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ840-2. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

2. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ

Το κυρίως  σώμα  των κάδων (συμπεριλαμβανομένου  του πυθμένα)  να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε  να
αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού.

Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που
να διασφαλίζει  τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι  τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και
εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά  την  ανατροπή  τους  από  τους μηχανι-
σμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων.

 Στο ανώτερο σημείο του σώματος του κάδου θα υπάρχει ειδικό υπερυψωμένο χείλος, για την αποφυγή ει-
σόδου νερών της βροχής εντός του κάδου.
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Λόγω του μεγάλου βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά και την εκκένωσή του το κυ-
ρίως σώμα του κάδου τα τέσσερα πλευρικά τοιχώματά του, πρέπει να είναι ενισχυμένα με κάθετες νευ-
ρώσεις καθ’ όλο το ύψος του τοιχώματος ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση κατά τη χρήση του.

Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους  τουλάχι-
στον 4 mm (σώμα) και 5 mm (πυθμένας).

Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη και τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων.

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει δύο κυλινδροει -
δείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 χιλιοστών που χρησιμεύουν για την ανάρτη-
ση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, πρέπει
να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

Το σώμα να έχει κατάλληλες ισχυρές νευρώσεις στις βάσεις στα σημεία σύνδεσης με τους τροχούς για
προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του.

Ο κάδος επίσης πρέπει να φέρει τις 4 απαραίτητες μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, σταθερά κατα-
σκευασμένες από τη πρέσα και το καλούπι κατασκευής,κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, καθώς και δύο
πρόσθετες στα μεσαία πλευρικά τμήματα για την εύκολη μετακίνηση του στο πλήρες φορτίο και την εργο-
νομική του χρήση.

Για την διεξαγωγή της διαδικασίας προ-κομποστοποίησης των βιοαποδομήσιμων οργανικών αποβλήτων, οι
κάδοι θα πρέπει να διαθέτουν για την εισαγωγή του αέρα,  τέσσερις  πλαϊνούς αεραγωγούς στο σώμα,
δύο αριστερά και δύο δεξιά διαμέτρου περίπου 70 χιλ. έτσι ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός, που επι-
τρέπει την προετοιμασία των οργανικών υλικών για την μετέπειτα κομποστοποίηση τους και επιταχύνει την
αποστράγγιση της υγρασίας έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων.

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων
έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π). 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση
(INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερι-
σμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε κλιματολογι-
κές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.

Το υλικό εγχεόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ ‘όλα τα σημεία του κάδου.

3. ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και
ποιότητας.

Ο κάθε τροχός θα είναι διαμέτρου Φ 200 χιλ. Και θα έχει ικανότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα
κατά 360ο,έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε
στενούς χώρους.

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

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

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

5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο μέσου πάχους τουλάχιστον 4
mm.

Θα είναι επίπεδο με ελαφρά κύρτωση ( με ειδικές νευρώσεις) ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής κα-
θώς και για μεγαλύτερη αντοχή με δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης.

Θα πρέπει να έχει ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό,
βροχή κ.λπ.) καθώς και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Το καπάκι θα συνδέεται με το κυρίως σώμα του κάδου σταθερά μέσω μιας ειδικής μεταλλικής ή πλαστικής
μπάρας κατάλληλης διατομής και μήκους όσο περίπου το πλάτος του κάδου και θα φέρει τουλάχιστον δύο
χειρολαβές με τις οποίες αφ’ ενός θα ανοίγεται το καπάκι,αφ’ ετέρου θα μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος
ελκόμενος από αυτές.

Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο
του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονο-
μπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των οποίων το καπάκι, θα συν-
δέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώμα, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το κα-
πάκι και της χρήσης πρόσθετων προσαρμογών κ.α.

Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 14cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάμεις καταπόνη-
σης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

Επίσης θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.

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

Το καπάκι θα ανοίγει επίσης με ειδικό ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο μέταλλο. Η το-
ποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο τέτοιο που δε θα ανοίγονται οπές στον πυθ-
μένα του κάδου. Το άνω σημείο εκάστης ράβδου του ποδομοχλού θα καταλήγει σε ροδέλα, η οποία θα εί-
ναι το σημείο επαφής του ποδομοχλού με το καπάκι για προστασία από τη τριβή.

6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

 Το βάρος του κάδου (χωρίς τον ποδομοχλό) θα είναι περίπου 40kg και το ωφέλιμο φορτίο του τουλάχιστον
264 kg.

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένο-
νται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά,
καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να εί-
ναι ορατός την νύχτα.

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με ανάγλυφη ανεξί-
τηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου. 

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Σελίδα 66



γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ και θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη

δ) Επάνω στο σώμα ή στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές στις οποίες, κατ’ ελάχιστον θα ανα-
φέρονται τα ακόλουθα:

 Το Πρότυπο EN 840,

 Η σήμανση CE, 

 Η χρονολογία κατασκευής, 

 Ο κατασκευαστής,

 Άλλα πιστοποιητικά (GS,RAL ή NF)

 Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα, 

 Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος εκφρασμένο σε κιλά 

 Η στάθμη θορύβου (dB) που δεν θα ξεπερνά τα 99 dB(A),

ΙΙ) ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΚΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 λίτρων

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 

Οι κάδοι χωρητικότητας είτε 240 λίτρων θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει
να φέρουν δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει είναι κατασκευασμένοι, σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840-1/5/6. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότη-
τας πολυαιθυλένιο  άριστης ποιότητας που έχει  εμπλουτισθεί  με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν
αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής
ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής
αντοχής γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και
αθόρυβη μετακίνηση.

Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας τε-
χνολογίας πρέσα (injection moulding).

Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη σταθερότητα
και ασφάλεια.

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι  κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ  και  με ειδικό σχεδιασμό να
αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του (σχήμα,
στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και
υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η χειρολαβή μεταφο-
ράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής
σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύ -
κολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας".

 Για την διεξαγωγή της διαδικασίας προ-κομποστοποίησης των βιοαποδομήσιμων οργανικών αποβλήτων,
οι  κάδοι  θα πρέπει  να  διαθέτουν  ένα ικανών διαστάσεων ορθογώνιο  διάτρητο τμήμα στο εμπρόσθιο
μέρος του καπακιού λίγο άνω του χείλους του σώματος του κάδου, για την εισαγωγή του αέρα καθώς επί -
σης και δύο επιπλέον πλαϊνούς αεραγωγούς στο σώμα, αριστερά και δεξιά διαμέτρου περίπου 70 χιλ. έτσι
ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός, που επιτρέπει την προετοιμασία των οργανικών υλικών για την με-
τέπειτα κομποστοποίηση τους και  επιταχύνει  την αποστράγγιση της υγρασίας έτσι ώστε να μειωθεί  ο
όγκος των αποβλήτων.
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Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή
σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων.

Στο κατώτερο σημείο της πίσω πλευράς των κάδων, να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα, για την εκροή
των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου ή στη περίπτωση που γεμίσει με νερά διότι είχε παραμείνει με
ανοικτό το καπάκι κατά τη διάρκεια μιας βροχερής ημέρας. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό κα -
πάκι βιδωτά και να έχει απόλυτη στεγανότητα.

Το βάρος των κάδων θα είναι 11-13 κιλά για τον κάδο των 240 λίτρων και οι τροχοί τους Φ200mm. 

2. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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

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

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να
είναι ορατός την νύχτα.

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με ανάγλυφη ανεξί-
τηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου. 

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ και θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη

ΙΙΙ) ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ

Ο μικρός αυτός κάδος διευκολύνει σημαντικά τη νοικοκυρά στη συγκέντρωση στη κουζίνα και για τη μετα -
φορά των οργανικών απορριμμάτων.

Ο κάδος αυτός έχει χωρητικότητα 10 λίτρα και φέρει στεγανό καπάκι που ανοίγει πολύ εύκολα (με το ένα
δάχτυλο). Το καπάκι είναι ανακλινόμενο και κάθε φορά που κλείνει, σφραγίζει αποτρέποντας τη διάχυση
οσμών στο χώρο διαβίωσης.

Είναι εφοδιασμένος με σπαστό χερούλι, για τη μεταφορά των απορριπτόμενων οργανικών. Οι γωνίες του
είναι στρογγυλεμένες ώστε να καθαρίζεται εύκολα χωρίς να συγκεντρώνονται βρωμιές που γίνονται εστίες
μικροβίων

Ο κάδος των 10 λίτρων θα είναι κατασκευασμένος από 100% ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πλαστικό
και θα ισχύουν οι πιστοποιήσεις του κατασκευαστή κατά ISO 14001/2015 και ISO 9001/2015.

Οι διαστάσεις του κάδου ενδεικτικά είναι 252 x 229 x 330 χιλιοστά και θα είναι χρώματος καφέ. Ο χρόνος
παράδοσης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θα είναι 90 ημέρες.

IV)  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ  ΚΑΔΟΥΣ  (με
ποινή αποκλεισμού)

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή την δέσμευση του για
προμήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιμετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον 10
έτη. 

2) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής
λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού είναι δύο χρόνια.
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3) Ο χρόνος παράδοσης, θα είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4) Θα υπάρχουν επίσης για τα προσφερόμενα είδη κάδων Πιστοποιητικά Ποιότητας και ελέγχου ΕΝ 840
2/5/6 στη νεώτερη έκδοσή τους από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου μαζί με πλήρη Αναλυτική Έκθεση Δο-
κιμών και Ελέγχου των προσφερόμενων κάδων, CE για τον συγκεκριμένο τύπο κάδου, καθώς και πιστοποί-
ηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001, ISO 14001(Περιβαλλοντική Διαχείριση ) και ISO
18001 (Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων).

Επιπλέον θα υπάρχουν Πιστοποιητικά Ποιότητος με σήμανση είτε RAL,είτε GS είτε NF από Αναγνωρισμένα
Κέντρα Ελέγχου και η σήμανση αυτή θα είναι ανάγλυφα θερμοεκτυπωμένη στο προσφερόμενο κάδο (στο
σώμα ή στο καπάκι).

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή για τους προσφερόμενους κάδους να είναι πιστοποι-
ημένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Στη περί-
πτωση που ο προμηθευτής αναθέτει σε εξωτερικά συνεργεία την επισκευή των κάδων,θα πρέπει και των
συνεργείων αυτών η τεχνική υποστήριξη να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 με επισύναψη στη τεχνική
προσφορά του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Επίσης θα επισυναφθεί η σύμβαση του προμηθευτή με το
εξωτερικό συνεργείο για την τεχνική υποστήριξη του δημοπραττούμενου είδους ισχύος τουλάχιστον μέχρι
την ημερομηνία λήξεως της εγγύησης καλής λειτουργίας.

5) Οι  προσφέροντες  υποχρεούνται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  προσκομίσουν δείγμα  εντελώς όμοιων
κάδων με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πετρούπολης επί αποδείξει μέχρι τρείς (3)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό. Η απόδειξη θα κατα-
τεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

ΟΜΑΔΑ Α2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ.

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός

Η παρούσα τεχνική  προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις  για την προμήθεια
απορριμματοφόρου οχήματος  βιοαποδομήσιμων τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου 16 κυβικών μέτρων
με σύστημα ανύψωσης κάδων. 

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλι-
σης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται
αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1). Γενικές απαιτήσεις    

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως
καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.

Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των προ-
σφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

2)  Πλαίσιο οχήματος

Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριμ-
ματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.
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Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προ-
κύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων  ή των αντιπροσώπων τους, όπως και το ίδιο νε -
κρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύ-
ψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή  περιγραφή του κατασκευαστή της.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται
από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαι-
τούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου.  Θα φέρει άγκι-
στρο (πείρο) έλξεως εμπρός

To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συ-
μπιεσμένων βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων βάρους 450kgr/m3 τουλάχιστον ανάλογα με την σύνθεση
των απορριμμάτων.  Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατα-
νομής φορτίων.

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων θα είναι  του-
λάχιστον 7,2tn ανάλογα με την σύνθεση των απορριμμάτων.  Ώς ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται
το υπόλοιπο που μένει  μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού
βάρους,  στο οποίο περιλαμβάνεται  η  καμπίνα  οδήγησης,  το  προσωπικό  (οδηγός  και  δυο εργάτες),  το
βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η
κενή βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά
η εξάρτηση του οχήματος).

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες δια-
τάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει
ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:

-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

-Τρίγωνο βλαβών

-Ταχογράφο

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής

-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδια-
σμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινω-
νίας των εργατών με τον οδηγό.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’  οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα
κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 

 Μεταξόνιο
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 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)

 Βάρη πλαισίου 

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

3) Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, 6/κύλινδρος, νέας αντιρρυπαντικής τε-
χνολογίας EURO 6 και από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η
ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  290Hp και ροπής 1.200Nm. Εάν δεν είναι ατμοσφαιρικός
ο κινητήρας θα μπορεί να διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης
(Intercooler). Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι περίπου 7.500cc  

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου.
Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές
του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμι-
σης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα
πέδησης «μηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το σύ-
στημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγ-
χος του οχήματος με πλήρες φορτίο.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.

 Τύπος και κατασκευαστής

 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό
των στροφών.

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός 

4) Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπρο-
σθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.

 Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου του
κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  με πλήρες φορτίο
σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος  του διαφο-
ρικού στον πίσω άξονα,  για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ.  ολισθηρό
υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και
κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
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5) Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα Αντι -
μπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.),  σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω
άξονα,  καθώς  και  σύστημα  για  την βελτίωση της  ισχύος  πέδησης  ανάλογα  το φορτίο  EBD (Electronic
Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το όχημα να διαθέτει  σύστημα
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).

Τo φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς  δισκόφρενα,  σύμφωνα με
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).
Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου
και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης
αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλε-
σμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

6) Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση  σύμφωνα με
την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική
επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη
δυνατή

7) Άξονες – αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι  χαλύβδι -
νες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικα-
νότητες αξόνων και αναρτήσεων. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει
ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας θα είναι
εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς  σε περίπτωση  μειω-
μένης πρόσφυσης καθώς και  σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και
αμεσότερη απόκριση των τροχών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις  με συνέπεια την μειωμένη κατανάλωση του
καυσίμου και την  άμεση μετάδοση της μέγιστης  ροπής στους τροχούς.

Το  όχημα  θα  φέρει  ελαστικά  επίσωτρα   καινούργια  (ακτινωτού  τύπου  (radial),  χωρίς  αεροθάλαμο
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τρο-
ποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων
των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επι-
τρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστι-
κών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

8) Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου
μέσω αντιδονητικού συστήματος.  

 Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει άνε-
ση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει  θέση για
τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.
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θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT
κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχι-
στον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο
από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινο-
μένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας
και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει
η υπηρεσία.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδια-
σμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’  οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

9) Χρωματισμός

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο τουλάχι-
στον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, αντα-
ποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα
οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα αλου-
μινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται   κατά την
υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρε-
ωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

10. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

10.1 Γενικά:

Η υπερκατασκευή του απορριμματοφόρου οχήματος, θα είναι τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλος),
χωρητικότητας 16m³. Αναλυτικότερα θα αποτελείται από:

Τύμπανο: θα έχει κυλινδρικό σχήμα και θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα πάχους 4 mm-
6mm, συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα
του.   Στην εξωτερική του επιφάνεια περιφερειακά θα στερεώνεται επίσης με ηλεκτροσυγκόλληση  ο δα-
κτύλιος κύλισης του τυμπάνου, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από συμπαγή χαλυβδοδοκό και θα πε-
ριστρέφεται πάνω σε σύστημα ραούλων. Η περιστροφή  του τυμπάνου θα γίνεται διαμέσου καδένας κυλί -
σεως. δεν γίνονται δεκτά συστήματα με περιφερειακό ρουλεμάν και περιφερειακό γραναζοτροχό λόγω
υψηλού κόστους συντήρησης. 

Εσωτερικά το τύμπανο θα φέρει κατάλληλες περιμετρικές   ελικώσεις από χαλυβδολάμες κατασκευα-
σμένες και τοποθετημένες  με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε  κατά την περιστροφή του τυμπάνου να μπο-
ρούν να σχίζουν τις πλαστικές σακούλες και να αναμιγνύουν   τα οργανικά  (βιοαποδομήσιμα)  απορ-
ρίμματα, ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιομορφία του υλικού και εν συνεχεία η συμπίεση τους δίχως να
καταστρέφονται τα δομικά χαρακτηριστικά τους  και δίχως να υπάρχει η δημιουργία υγρών.  Ο σκοπός
είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό για μετέπειτα επεξεργασία με κλαδέματα ώστε να επι-
τευχθεί το κατάλληλο μείγμα (χούμους) για την παραγωγή λιπάσματος/εδαφοβελτιωτικού (compost).

 Κατά την φόρτωση η πόρτα θα είναι υδατοστεγώς κλειστή και το τύμπανο θα περιστρέφεται παρασύρο-
ντας τα απορρίμματα από την θυρίδα φορτώσεως στο εσωτερικό του τυμπάνου, με τη βοήθεια των ελι-
κώσεων. Έτσι θα ανακατεύονται και θα συνθλίβονται συνεχώς, ενώ θα μεταφέρονται στο μπροστινό τμή-
μα του τυμπάνου όπου και θα συμπιέζονται. Με τη συνεχή αυτή θρυμμάτιση θα γίνεται δυνατή η ανάμιξη
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υγρών και στερεών, δημιουργώντας μία πολτώδη μάζα που θα αποτρέπει την διαρροή υγρών. Με την δια-
δικασία αυτή θα επιτυγχάνεται υψηλή συμπίεση και συνεπώς μεγάλη χωρητικότητα φορτίου.

Η διαδικασία εκφόρτωσης θα γίνεται εύκολα, αντιστρέφοντας τη φορά περιστροφής του τυμπάνου.

Εμπρόσθιο έδρανο: στο οποίο θα προσαρμόζεται σε ειδικό τριβέα ο άξονας του τυμπάνου, στην κορυφή
του εμπρόσθιου καβαλέτου.

Οπίσθιο έδρανο: όπου πάνω σε αυτό  θα περιστρέφεται το τύμπανο μέσω της στεφάνης κυλίσεως   δια-
μέσω 3 ράουλων στο κάτω μέρος και 4 ράουλων στο πάνω μέρος.

Οπίσθια πόρτα: η οποία θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους και θα κλείνει
το τύμπανο υδατοστεγώς. Το άνοιγμα και κλείσιμο της θα γίνεται μέσω υδραυλικού κυκλώματος με τη βο-
ήθεια χειριστηρίου.

Χοάνη τροφοδοσίας /στόμιο φόρτωσης  που  έρχεται σε επαφή με απορρίμματα θα είναι    κατασκευα-
σμένη από  χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθε-
κτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX ή ανθεκτικότερα. Να προσκο-
μιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά  που να αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρη-
σιμοποιούμενων ελασμάτων  (παραστατικά αγοράς).

Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι πλήρως υδραυλικό.

Η περιστροφή του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται μέσω υδροστατικού συστήματος μετάδοσης κίνησης με δυ-
ναμολήπτη (P.T.O.). Έπ’ αυτού θα τοποθετείται υδραυλική αντλία, η οποία θα τροφοδοτεί με υδραυλικό
λάδι υδραυλικό κινητήρα μέσω χειριστηρίου ο οποίος θα κινεί το τύμπανο με γραναζοτροχό, επι της κα-
δένας. 

Ο υδραυλικός κινητήρας είναι τοποθετημένος σε ειδική βάση από χαλυβδοέλασμα  ικανή να μη δέχεται
παραμορφώσεις.

Η ζεύξη και η απόζευξη του υδραυλικού κινητήρα θα γίνεται μέσω ηλεκτρικού χειριστηρίου από την θέση
του οδηγού, ενώ επιπλέον η ζεύξη θα γίνεται και από χειριστήριο στην πίσω δεξιά πλευρά της υπερκατα-
σκευής.

Η αλλαγή κατεύθυνσης της περιστροφής του τυμπάνου θα γίνεται από την θέση του οδηγού και μόνο όταν
η οπίσθια θύρα είναι ανοικτή.

Ηλεκτρικό σύστημα:   

Θα υπάρχει  πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον
ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα
πορείας,  σταθμεύσεως,  ομίχλης  και  ενδεικτικά  περιμετρικά  του  οχήματος.  Δύο  (2)  περιστρεφόμενους
φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου. Προβο-
λείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων.

Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα γίνεται από την καμπί-
να του οχήματος, μέσω κατάλληλης παράκαμψης, προκειμένου να υπάρχει ασφάλιση των παροχών. Κατά
τον τρόπο αυτό, το ηλεκτρικό σύστημα του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα εξαρτάται άμεσα από τη
λειτουργία του οχήματος, χωρίς ωστόσο να την επιβαρύνει. Τα σήματα που θα συνδέουν τη λειτουργία
του απορριμματοφόρου μηχανισμού με τη λειτουργία του οχήματος θα οδηγούνται μέσω κεντρικού καλω-
δίου προς έναν λογικό ελεγκτή, ο οποίος θα βρίσκεται εγκατεστημένος σε κατάλληλη υποδοχή του οπί-
σθιου εδράνου.

Ο λογικός ελεγκτής θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού, καθώς και τηλεπικοινωνίας (μέσω θύρας
Ethernet, GSM, Bluetooth IOS, Bluetooth ANDROID), παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου του
προγράμματος από απόσταση. Ο λογικός ελεγκτής θα επικοινωνεί με μια οθόνη επιτήρησης του συστήμα-
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τος – η οποία θα είναι ενσωματωμένη με το χειριστήριο καμπίνας  - μέσω διαύλων CAN, οι οποίοι θα μετα -
φέρουν  τα  σειριακά  ψηφιακά  σήματα  της  λειτουργίες  του  συστήματος,  αποφεύγοντας  πολλές  καλω-
διώσεις.  Επιπλέον, θα είναι πλήρως συμμορφωμένος με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την
ηλεκτρομαγνητική του συμβατότητα και ατρωσία, για την ανθεκτικότητά του απέναντι στη σκόνη και την
υγρασία (IP66), καθώς και για την αντοχή του στον πεπιεσμένο ατμό (IP69K).

Όλες οι καλωδιώσεις του συστήματος θα μεταφέρονται μέσω στεγανών αγωγών, καλά προστατευμένες
μέσα σε διαμορφωμένα κανάλια επί της κατασκευής, αλλά και εύκολα προσβάσιμες, προκειμένου για την
εύκολη  αντικατάστασή  τους.  Όλα τα  καλώδια θα είναι  συμμορφωμένα  με  την Ευρωπαϊκή Οδηγία  EN
2006/95 και θα φέρουν διακριτική αρίθμηση για τον εύκολο εντοπισμό τους.

Στο χειριστήριο καμπίνας θα βρίσκεται ενσωματωμένη  οθόνη επιτήρησης συστήματος  (7’’ τουλάχιστον,
υγρών κρυστάλλων), η οποία θα περιλαμβάνει:

 Την οθόνη της κάμερας οπίσθιας επιτήρησης (με δυνατότητα μεγέθυνσης και πλήρους κάλυψης της
οθόνης του χειριστηρίου).

 Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση των φάρων, του προβολέα εργασίας, της λειτουργίας της φόρτω-
σης και της λειτουργίας εκκένωσης.

 Οθόνη ενδείξεων κατάστασης συστήματος, με εικονίδια τα οποία θα εναλλάσσονται, δεικνύοντας την
τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.

 Αναδυόμενα παράθυρα με επεξηγηματικές προειδοποιήσεις για σφάλματα ή δυσλειτουργίες του συ-
στήματος.

 Ώρόμετρο λειτουργίας.

 Ημεροδείκτη και ωροδείκτη.

 Ένδειξη θερμοκρασίας λαδιού.

 Οθόνη ιστορικού σφαλμάτων του συστήματος.

 Μενού με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, για το πρόγραμμα συντήρησής του και
για την επεξήγηση των ενδείξεων κατάστασης του συστήματος.

 Μενού ρυθμίσεων με περιορισμένη πρόσβαση, που θα επιτρέπει σε εξουσιοτομένο πρόσωπο να εκτε-
λεί επιλεγμένες ρυθμίσεις στο σύστημα και ειδικότερα στις πιέσεις του υδραυλικού συστήματος

Στις εξωτερικές πίσω πλευρές της οπίσθιας καλύπτρας θα υπάρχουν τοποθετημένα τα  πλήκτρα χειρισμού
του απορριμματοφόρου μηχανισμού, τα οποία θα είναι τοποθετημένα  σε περιέκτες, καλά προστατευ-
μένους από τις καιρικές συνθήκες μέσα σε θυρίδες.

Στην αριστερή πλευρά θα υπάρχουν τα εξής πλήκτρα:

1. Πλήκτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), για την ακαριαία παύση των απορριμματικών λειτουργιών
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (κόκκινο).

2. Δύο μαύρα πλήκτρα επαναφοράς, για την κατάβαση της οπίσθιας θύρας, εγκατεστημένα σε απόσταση
μεταξύ τους, που θα αναγκάζουν στη χρήση και των δύο χειρών του χειριστή και σε θέση που θα επιτρέπει
τον οπτικό έλεγχο της λειτουργίας κατάβασης της οπίσθιας θύρας.

3. Ένα μαύρο πλήκτρο επαναφοράς, για το κλείσιμο των γάντζων ασφάλισης της οπίσθιας θύρας.

Στην δεξιά πλευρά θα υπάρχουν τα εξής πλήκτρα:

1. Πλήκτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), για την ακαριαία παύση των απορριμματικών λειτουργιών
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Κόκκινο).
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2. Πλήκτρο επαναφοράς Κουδούνι για την ειδοποίηση του χειριστή στην καμπίνα.

Τόσο η λειτουργία κατάβασης της οπίσθιας θύρας, όσο και η λειτουργία κλεισίματος των γάντζων ασφάλι-
σης, θα μπορούν εναλλακτικά, να εκτελούνται χειροκίνητα από τους μοχλούς του κεντρικού συγκροτήμα-
τος κατευθυντήριων βαλβίδων, το οποίο θα βρίσκεται εγκατεστημένο στο πίσω μέρος της δεξιάς πλευράς
του πλαισίου.

Η απορριμματοφόρος υπερκατασκευή θα  φέρει, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN
1501-1, ευρυγώνια κάμερα, η οποία θα βρίσκεται εγκατεστημένη σε κατάλληλη βάση, στο ανώτερο μέρος
του πλαισίου της οπίσθιας θύρας, προκειμένου ο χειριστής να έχει τη δυνατότητα της πλήρους παρακο-
λούθησης του χώρου στην οπίσθια πλευρά του οχήματος.

Η κάμερα οπίσθιας επιτήρησης θα έχει εύρος θέασης 110ο  τουλάχιστον και εμβέλεια 5m. Θα διαθέτει ηχη-
τική σύνδεση με την αντίστοιχη οθόνη εντός της καμπίνας, επιτρέποντας στον χειριστή να έχει και ηχητική
παρακολούθηση των λειτουργιών που θα εκτελούνται στο πίσω μέρος του οχήματος.

Η οθόνη της κάμερας θα βρίσκεται ενσωματωμένη με την οθόνη επιτήρησης συστήματος του χειριστηρίου
καμπίνας.

Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, διεύ-
θυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 

Αντανακλαστικά ασφαλείας: θα τοποθετηθούν ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το
πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες).  Θα υπάρχει σήμανση για αποφυγή επικίνδυνων ενερ-
γειών από τους εργαζόμενους  και για την προστασία του  κατά την νυχτερινή εργασία.

Βαθμός συμπίεσης. Με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου σε απορρίμματα, ο βαθμός
συμπίεσης θα είναι της τάξεως του 5:1 σε συνάρτηση με το είδος και την  σύσταση των απορριμμάτων.

Ανυψωτικός μηχανισμός κάδων 80-1.300  lit  . Ο ανυψωτικός μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στη πα-
ρούσα προμήθεια, θα προσαρμόζεται στο όχημα με κοχλιωτούς συνδέσμους  ταχείας αποσυνδέσεως, οι
οποίοι θα επιτρέπουν τη γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση και επανατοποθέτησή του.

Θα είναι  κατάλληλος  για  την ανύψωση πλαστικών και  μεταλλικών κάδων βιοαποδομήσιμων απορριμ-
μάτωνχωρητικότητας 80-1.300  lt και θα ενσωματώνει κάθε απαραίτητη διάταξη ασφαλείας για την προ-
στασία του προσωπικού.

Η παλινδρομική κίνηση  - ανύψωση  - ανατροπής – επιστροφής των κάδων, θα εκτελείται από υδραυλικούς
κυλίνδρους  που θα είναι προσαρμοσμένοι στο πλαίσιο.

Η εκκένωση των κάδων θα πραγματοποιείται με κατάλληλο μηχανισμό παγίδευσης, ο οποίος θα ανοίγει τα
καπάκια των κάδων στη φάση την ανατροπής τους, ώστε να αδειάζουν αυτόματα στο απορριμματοφόρο.
Για κάδους που δεν συνεργάζονται με τον μηχανισμό αυτό, το αυτόματο άνοιγμα θα εξασφαλίζεται μέσω
διαμήκους μεταλλικής συνδέσεως, ώστε κατά την κίνηση του μηχανισμού ανατροπής να ενεργεί ως αρ-
πάγη ανοίγοντας  τα.

Οι κάδοι θα παραλαμβάνονται από βραχίονες περιστροφής μέσω της ’’κτένας’’, που θα είναι προσαρμο-
σμένη στο σύστημα ανύψωσης.

Το όλο σύστημα θα συνδέεται με την υδραυλική εγκατάσταση του οχήματος με την οποία μέσω χειριστηρί-
ου θα δέχεται εντολές. Θα είναι απολύτως σύμφωνο με τους κανόνες ασφάλειας εργασίας και θα φέρει  τα
ανάλογα πιστοποιητικά. Κατά την ανύψωση τους οι κάδοι, θα ασφαλίζουν έτσι που να είναι αδύνατη η
πτώση τους προς τα πίσω. Θα υπάρχει βαλβίδα κατευθύνσεως με σύστημα αντεπιστροφής, ώστε αν ο μο-
χλός χειρισμού αφεθεί ελεύθερος να επανέρχεται σε ουδέτερη θέση.

Τα πλευρικά τοιχώματα του πλαισίου θα έχουν πλαστικά προστατευτικά, ώστε να μην φθείρονται οι κάδοι.
Με βαλβίδα αντεπιστροφής θα εμποδίζεται η απότομη επιστροφή ή πτώση του συστήματος, σε περίπτω-
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ση διακοπής της παροχής της υδραυλικής αντλίας από σβήσιμο του κινητήρα ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.
Θα υπάρχουν ακόμα ειδικές χειρολαβές για να συγκρατούνται καλά οι εργαζόμενοι κατά την κίνηση του
οχήματος και αρπάγες (γάντζοι) μανταλώσεως που θα ασφαλίζουν το σύστημα όταν χρειάζεται.

11)     Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδικότερα
κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λει-
τουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαι-
τήσεις: 

- Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση
με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).

- Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή
επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο
12.3.β (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από
διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου
οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματο-
φόρα.

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω μέρος
του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με
χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία,  φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται
το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα). Για τη
διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να συμπτύσσονται.   

Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μετα-
φοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήματος
πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία) ενώ
απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα σκαλο -
πάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του) το ηλεκτρονι -
κό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα να σταματά. Η απε-
νεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει
ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει
όμως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά.

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  κάθε ειδικής
διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.  

Το όχημα θα παραδοθεί   τα ακόλουθα παρελκόμενα:

 Πλήρης εφεδρικός  τροχός,  όμοιος  με τους βασικά περιλαμβανόμενους,  τοποθετημένος  σε ευχερή
θέση.

 Σειρά εργαλείων σε  κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται  αναλυτικώς σε κατάσταση,
γρύλος, τάκοι κ.ά. 

 Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα
ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος).

 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβών.

 Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του οχή-
ματος,  σε δύο σειρές για τον κινητήρα,  το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα
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(κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βι -
βλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικο-
ποίηση κατά το δυνατόν)  

12) Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη     

Με την προσφορά να κατατεθεί:

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει
των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΏΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ
& ΔΙΚΤΥΏΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετι-
κές διατάξεις.

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή
επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο
12.3.β (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από
διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου
οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματο-
φόρα

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να
είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χω-
ρίς  καμία  επιπλέον επιβάρυνση  του Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή  επιδιόρθωση  οποιασδήποτε
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη.    

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης  των
ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστα-
σίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλι-
κά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμε-
νο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμή-
θειας στον διαγωνιζόμενο.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό
κριθεί σκόπιμο.

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. 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) ερ-
γασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης  στην Ελλάδα.

13)     Δείγμα

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία
κάθε  προσφερόμενου  είδους  καθώς και  η  συμμόρφωσή του προς τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  πρέπει,
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους
οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους  σε τόπο που
θα υποδείξουν.  Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
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14) Εκπαίδευση Προσωπικού

 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του αγοραστή για
το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαί-
δευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και
άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

15  )   Παράδοση Οχημάτων

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμη-
θευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινα-
κίδων. 

Ο χρόνος  παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερεις (4) μήνες. Να υποβληθεί σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση.  

16) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου
εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυ-
νατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροπο-
ποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετα-
φορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις  των
εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΟΜΑΔΑ Β1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν Τεύχος Μελέτης Προδιαγραφών, που περιλαμβάνει την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδια-
γραφές, την Προμέτρηση Υλικών, τους Ειδικούς Όρους Εκτέλεσης της Προμήθειας και τον Προϋπολογισμό
αφορά στην προμήθεια: 16 Υπογείων (ημιβυθιζόμενων) πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας
5.000lt.

Οι προτεινόμενες Γωνιές Ανακύκλωσης αποτελούν ένα σύστημα ημιυπόγειων κάδων αποτελούμενο από
εξοπλισμό προσωρινής αποθήκευσης πολλαπλών ρευμάτων, που είναι ελκυστικότερο & λειτουργικότερο
από ένα σύστημα μεμονωμένων κάδων, λόγω της θέσης τοποθέτησης τους (σε κεντρικά σημεία) και του
τύπου του εξυπηρετούμενου πληθυσμού (εντός αστικής περιοχής). Οι κάδοι είναι εύκολα αφαιρούμενοι
χωρίς να υφίστανται αλλαγή της δομής τους ούτε καταστροφή του δαπέδου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε Γωνίας Ανακύκλωσης καθώς και οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές
του αναλύονται στη συνέχεια.

Κάθε Γωνιά Ανακύκλωσης αποτελεί σύστημα ημιυπόγειων κάδων με χωρητικότητα 5,0m3 εκάστου, και με
διαμερίσματα για την υποδοχή περισσότερων του ενός ρευμάτων ανά κάδο, εφόσον απαιτείται.

Σε κάθε Γωνιά Ανακύκλωσης θα συλλέγεται: Χαρτί-χαρτόνι (ΣΕΔ & μη), μέταλλα (ΣΕΔ & μη), πλαστικά (ΣΕΔ
& μη), γυάλινη συσκευασία, σύνθετη συσκευασία και ΑΗΗΕ μικρού μεγέθους. 

Σε κάθε Γωνιά Ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν οι ακόλουθοι περιέκτες:

• για υλικά ΣΕΔ: 1 κάδος των 5,0m3, διαιρούμενος σε τρία διαμερίσματα.

• για υλικά εκτός ΣΕΔ: 2 κάδοι των 5,0m3, έκαστος διαιρούμενος σε 3 διαμερίσματα και 1 κάδος των
5,0m3 διαιρούμενος σε 2 διαμερίσματα.

Συνολικά θα τοποθετηθούν 3 περιέκτες για υλικά ΣΕΔ και 8 περιέκτες για υλικά εκτός ΣΕΔ ανά Γωνιά Ανα-
κύκλωσης. 

Οι κάδοι θα είναι τετραγωνικής διατομής στο υπέργειο τμήμα. Η συλλογή των αντικειμένων θα γίνεται με
σάκο από πολυπροπυλένιο.

Για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων των Γωνιών Ανακύκλωσης και τη μεταφορά τους στο αμαξοστάσιο του
Δήμου Πετρούπολης θα χρησιμοποιείται απορριμματοφόρο με γερανό. Το άδειασμα θα γίνεται αφού ανυ-
ψωθεί ο σάκος πάνω από το απορριμματοφόρο, θα ανοίγει το κάτω μέρος τραβώντας το σχοινί.

Αισθητήρες ελέγχου πληρότητας κάδων. Το σύστημα θα αποτελείται από ανεξάρτητους αισθητήρες ανά
κάδο και από ειδικό λογισμικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου. Οι αισθητήρες εγκαθίστανται στο
καπάκι του κάδου και μετρούν την πληρότητα καθώς και τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του για την έγκαι-
ρη αποτροπή πιθανής ανάφλεξης απορριμμάτων. Έτσι οι κάδοι θα μπορούν να παρακολουθούνται συνε-
χώς και να ανιχνεύσουν τυχόν απότομες μεταβολές. Η μετάδοση της πληροφορίας γίνεται με τη χρήση
ΝΒΙοΤ και WiFi.

Λογισμικό παρακολούθησης κάδων και δρομολόγησης απορριμματοφόρου. Η διαχείριση του συστήμα-
τος παρακολούθησης των κάδων και η δρομολόγηση του απορριμματοφόρου με τη χρήση εξειδικευμένου
λογισμικού, θα δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης των λειτουργιών του δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης
και θα επιτρέπει στον οδηγό του απορριμματοφόρου να λαμβάνει ειδοποιήσεις και να αναφέρει στο σύ-
στημα πιθανά προβλήματα που εντοπίζει στους κάδους. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) Δημόσιες Συμ-
βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύει και θα καλύψει ανάγκες των τμημάτων Αποκομι-
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δής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
Πετρούπολης για το έτος 2020.

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος, στα πλαίσια της προαναφερόμενης προμήθειας είναι:

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πλαστικός υπόγειος (ημιβυθιζόμενος) κάδος απορριμμάτων 5.000lt με
μόνιμους σάκους από πλαστική λινάτσα και με τρία διαμερίσματα υπο-
δοχής χωριστών ρευμάτων

12 (τεμάχια)

2 Πλαστικός υπόγειος (ημιβυθιζόμενος) κάδος απορριμμάτων 5.000 lt με
μόνιμους σάκους από πλαστική λινάτσα και με δύο διαμερίσματα υπο-
δοχής χωριστών ρευμάτων

4 (τεμάχια)

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/16, όπως ισχύει.

Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται με επίση-
μη επικυρωμένη μετάφραση. Ειδικότερα τα ιδιωτικά έγγραφα θα είναι επικυρωμένα από δικηγόρο ο οποί-
ος θα βεβαιώνει την ακρίβειά τους.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τέσσερεις (4) μήνες. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τηρουμένης της
δέσμευσης ότι η παράδοση του 100% της προμήθειας θα ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την πρώτη
έγγραφη ειδοποίηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.

Στη σύμβαση θα προβλέπεται ότι με μέσα και έξοδα των προμηθευτών οι κάδοι θα παραδοθούν πλήρως
συναρμολογημένοι και έτοιμη για χρήση.

Πριν την παράδοση των ειδών θα πρέπει να προβλέπεται η προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Επιτρο-
πής Παραλαβής Προμηθειών, προς διευκόλυνση του έργου της και προκειμένου να μην δημιουργούνται
προβλήματα κατά την παράδοση της προμήθειας (η οποία θα συνοδεύεται με το αντίστοιχο Δελτίο Απο-
στολής).

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι προς προμήθεια κάδοι θα πρέπει:

1. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες και να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους.

2. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να δέχο-
νται χωρίς φθορά σκληρόκοκκα απορρίμματα.

3. Να είναι καινούργιοι, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από την ημερομηνία διενέρ-
γειας της προμήθειας) και να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους.

4. Να παραδίδονται συναρμολογημένοι, πλήρεις και έτοιμοι προς χρήση

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς θα πρέπει:

• Εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, να δύνανται να προσκομίσουν άμε-
σα, στο χώρο που θα τους υποδειχθεί, δείγμα του προσφερόμενου κάδου, ώστε να μπορεί να γίνει
ένας αρχικός μακροσκοπικός έλεγχός του.
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• Να είναι σε θέση μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να παραδώσουν εντός εξήντα (60)
ημερών από το έγγραφο αίτημα της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών το 100% του συνολικού
αριθμού των προς προμήθεια κάδων.

Ο Δήμος Πετρούπολης έχει το δικαίωμα κατά την παραλαβή και εξέταση των δειγμάτων, όπως και κατά την
παραλαβή των κάδων, να προβεί σε έλεγχο όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται στην μελέτη περι-
λαμβανομένης και της ποιότητας της πρώτης ύλης.

Ι) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ (ΗΜΙΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ) ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΑΚΚΟΥΣ ΑΠΟ ΛΙ-
ΝΑΤΤΣΑ (5.000LT) ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΙΣΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΟΓΚΟ ΕΚΑΣΤΟΥ 1.600 ΛΙΤΡΑ.

Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Οι  προς  προμήθεια  υπόγειοι  (ημιβυθιζόμενοι)  κάδοι  απορριμμάτων  θα  πρέπει  να  είναι  από  άριστης
ποιότητας πολυαιθυλένιο, λειτουργικοί, καλαίσθητοι, μεγάλης αντοχής, ώστε να μην καταστρέφονται εύ-
κολα και να έχουν χωρητικότητα 5.000 λίτρων. Μέσα στους κάδους θα συσσωρεύονται οικιακά απορρίμ-
ματα. Οι κάδοι αυτοί θα τοποθετηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέσα στο έδαφος και σε βάθος
όχι μεγαλύτερο από 1.75 μέτρα. Θα είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, αναγνωρισμένου
τύπου και κατασκευαστή, ειδικά σχεδιασμένοι για συλλογή και αποθήκευση οικιακών απορριμμάτων και
θα αποτελούνται από τα εξής μέρη (διαστάσεις με απόκλιση +/- 5%.)

Α. Το κυρίως σώμα (κορμός με ξύλινη επένδυση ή επένδυση από συνθετικό υλικό αντοχής σε απομίμηση
ξύλου που να αντέχει σε αντίξοες συνθήκες)

Β. Τα καλύμματα (καπάκια) με θυρίδα απόρριψης και το πορτάκι πού θα καλύπτει την κάθε θυρίδα. Τα κα-
πάκια θα είναι σε διαφορετικό χρώμα έκαστο.

Γ. Τον μόνιμο σάκο από λινάτσα

Κύριο σώμα

Κάθε  κάδος  ημιυπόγειας  σώρευσης  θα  έχει  σχήμα  ορθογώνιο  στο  υπέργειο  τμήμα  του  διαστάσεων
1,60Χ1,60  μέτρα,  θα  είναι  κατασκευασμένος  από  ανθεκτικό  πολυαιθυλένιο  (HD)  υψηλού  μοριακού
βάρους, ομοιογενές χωρίς πόρους, με έγχυση του υλικού από υψηλή πίεση. Το υπέργειο τμήμα του θα
φέρει εξωτερική διακοσμητική επιφάνεια από ειδικά επεξεργασμένα ξύλα ή απομίμηση ξύλου. Θα έχει
ύψος όχι μεγαλύτερο από 1,20 m πάνω από το έδαφος, μαζί με το καπάκι.

Το υπόγειο τμήμα θα είναι πυραμιδοειδούς κυλινδρικής διατομής.

Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του κάδου θα είναι 10mm περίπου. Το κάτω μέρος του κάδου θα
πρέπει να διαθέτει μεταλλικό ανοξείδωτο δακτυλίδι ασφαλείας σε ύψος περίπου 50cm από το κάτω μέρος
για την ασφαλή αγκύρωση τoυ στο έδαφος. Το βάρος κυρίως σώμα θα φέρει σήμανση ημερομηνίας παρα-
γωγής.

Καπάκι κάδου

Το επάνω μέρος του κάδου θα φέρει απαραίτητα προσθαφαιρούμενο καπάκι από πολυαιθυλένιο, το οποίο
θα κλείνει ερμητικά το σώμα του κάδου για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών και για την αποφυγή εισρο -
ής βρόχινων νερών.

Το καπάκι κάθε κάδου θα φέρει στόμιο ρίψης απορριμμάτων, διαστάσεων 330Χ250mm ή παραπλήσιων
διαστάσεων και σχήματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απόρριψη όσο το δυνατό μεγαλύτερων σάκων με
οικιακά απορρίμματα και παράλληλα να αποφεύγεται η ρίψη ογκωδών αντικειμένων εντός του κάδου. Το
κάλυμμα της θυρίδας απόρριψης θα είναι ενσωματωμένο στο εξωτερικό κάλυμμα χωρίς να εξέχει καθόλου
από το εξωτερικό κάλυμμα. Με αυτό τον τρόπο δεν θα δημιουργούνται εξογκώματα τα οποία μπορεί να
τραυματίσουν τους κατοίκους και δεν θα υπάρχει κίνδυνος να ανοίγει με ισχυρό αέρα. Το κάλυμμα θα στη -
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ρίζεται σε άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα φέρει εύχρηστη χειρολαβή ανοίγματος, διαμορφωμένη κατά
την χύτευση και θα είναι σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Το πορτάκι της θυρίδας απόρριψης θα δια-
θέτει ειδική εγκοπή έτσι ώστε να εφαρμόζει ερμητικά με το καπάκι για αποφυγή εξαγωγής δυσάρεστων
οσμών και για μεγαλύτερη αντοχή θα είναι διπλού τοιχώματος.

Σάκος συλλογής αποβλήτων

Κάθε κάδος στο εσωτερικό του θα είναι εφοδιασμένος με έναν ειδικής κατασκευής σάκο από πλαστική λι-
νάτσα (ΡΡ) θα είναι πρόσφατης παραγωγής (όχι πλέον του έτους) κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμο
πολυπροπυλένιο (ΡΡ, πλέγμα), ύψους 3,00m, διαμέτρου 1,35m με ελάχιστο ωφέλιμο βάρος τα 1.500Kgr.
Εντός των σάκων θα τοποθετούνται σακούλες πλαστικές μιας χρήσης, μέσα στις οποίες θα σωρεύονται τα
απορρίμματα. Ο μόνιμος σάκος θα είναι ισχυρής κατασκευής, έτσι ώστε να συγκρατεί το βάρος του όγκου
απορριμμάτων, κατά την ανέλκυσή του από τον κάδο ημιυπόγειας σώρευσης. O σάκος θα αδειάζει ανασύ-
ροντας τον από τον κάδο και θα διαθέτει ασφαλή μηχανισμό με σχοινί, το οποίο τραβώντας, θα ανοίγει το
κάτω μέρος και θα εκκενώνονται τα απορρίμματα. Στο κάτω μέρος του θα φέρει τουλάχιστον 6 θυλάκια
ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί ελαστικό έλασμα συγκράτησης σχοινιού το οποίο θα κλείνει στο κάτω
μέρος τον σάκο. Η πλέξη του θα επιτρέπει την τοποθέτηση μηχανισμού ασφαλείας (φρένο) και σωλήνα
μέσα από το οποίο θα διέρχεται το σχοινί που θα επιτρέπει την εκκένωσή του από τα απορρίμματα. Θα
φέρει σχετικό εξοπλισμό αποτελούμενο από:

Το σχοινί κλεισίματος εκκένωσης μονίμου σάκου απορριμμάτων, μήκους τουλάχιστον επτά (7) μέτρων,
διαμέτρου 10 mm, με θηλιά προσαρμογής στο ένα άκρο του και εσωτερικό κορδόνι ενίσχυσης.

Τον μηχανισμό ασφάλειας σχοινιού εκκένωσης που θα διαθέτει κατάλληλη διάταξη για να ανοιγοκλείνει
το κάτω μέρος του σάκου με το σκοινί κλεισίματος. Θα είναι τοποθετημένος πάνω στο σάκο μέσω μεταλλι -
κής βάσης στήριξης και της πλάκας συγκράτησης που διαθέτει και θα ακινητοποιεί το σκοινί εκκένωσης
μέσω συστήματος καταπέλτη ή κουμπώματος πάνω στην πλάκα συγκράτησης.

Τον σωλήνα σχοινιού εκκένωσης (μήκους 1m, εξωτερικής διαμέτρου 25mm και εσωτερικής διαμέτρου
5mm) που θα είναι τοποθετημένος μέσα στον ελαστικό σωλήνα για την προστασία του αλλά για την όπλι-
ση της ασφάλειας κλεισίματος του σάκου και θα διαθέτει  μεταλλικά ή πλαστικά άκρα και έλασμα συ-
γκράτησης του σχοινιού στο ένα άκρο.

Το ελαστικό έλασμα συγκράτησης (σκουλαρίκι)  σχοινιού αποκομιδής που θα είναι  κατάλληλα σχεδια-
σμένο και κατασκευασμένο ώστε να μην παραμορφώνεται κατά την ανύψωση του σάκου όταν αυτός θα
είναι πλήρης με απορρίμματα και επαρκούς διατομής (εσωτερική διάμετρος d≥5 cm) για τη συμβατή χρή-
ση του με το σχοινί κλεισίματος του μόνιμου σάκου και τον σωλήνα σχοινιού εκκένωσης αυτού. Θα πρέπει
να είναι από υλικό που δεν σκουριάζει (εφόσον είναι μεταλλικό θα πρέπει να είναι ανοξείδωτο). Κάθε
σάκος θα φέρει έξι ελαστικά ελάσματα συγκράτησης.

Οι σάκοι-λινάτσες θα πρέπει να φέρουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το φορτίο ανύψωσης, (S.W.L.),
το εργοστάσιο κατασκευής, και ο δείκτης ασφαλείας (S.F.) και θα προσφέρουν ασφάλεια έναντι ατυχήμα-
τος για το χειριστή του γερανού ανύψωσης και των εργατών αποκομιδής κατά τη διαδικασία ανέλκυσής
τους από τον υπόγειο κάδο και μέχρι την τοποθέτησή τους επί του απορριμματοφόρου οχήματος για φορ-
τίο ανύψωσης τουλάχιστον 1.500 κιλά.

ΙΙ)  ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΥΠΟΓΕΙΟΣ  (ΗΜΙΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ)  ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 5.000LT ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΑΚ-
ΚΟΥΣ ΑΠΟ ΛΙΝΑΤΤΣΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΙΣΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΟΓΚΟ ΕΚΑΣΤΟΥ 2.400 ΛΙΤΡΑ.

Γενικά χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Οι  προς  προμήθεια  υπόγειοι  (ημιβυθιζόμενοι)  κάδοι  απορριμμάτων  θα  πρέπει  να  είναι  από  άριστης
ποιότητας πολυαιθυλένιο, λειτουργικοί, καλαίσθητοι, μεγάλης αντοχής, ώστε να μην καταστρέφονται εύ-
κολα και να έχουν χωρητικότητα 5.000 λίτρων. Μέσα στους κάδους θα συσσωρεύονται οικιακά απορρίμ-
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ματα. Οι κάδοι αυτοί θα τοποθετηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέσα στο έδαφος και σε βάθος
όχι μεγαλύτερο από 1.75 μέτρα. Θα είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, αναγνωρισμένου
τύπου και κατασκευαστή, ειδικά σχεδιασμένοι για συλλογή και αποθήκευση οικιακών απορριμμάτων και
θα αποτελούνται από τα εξής μέρη (διαστάσεις με απόκλιση +/- 5%.)

Α. Το κυρίως σώμα (κορμός με ξύλινη επένδυση ή επένδυση από συνθετικό υλικό αντοχής σε απομίμηση
ξύλου που να αντέχει σε αντίξοες συνθήκες)

Β. Τα καλύμματα (καπάκια) με θυρίδα απόρριψης και το πορτάκι πού θα καλύπτει την κάθε θυρίδα. Τα κα-
πάκια θα είναι σε διαφορετικό χρώμα έκαστο.

Γ. Τον μόνιμο σάκο από λινάτσα

Κύριο σώμα

Κάθε  κάδος  ημιυπόγειας  σώρευσης  θα  έχει  σχήμα  ορθογώνιο  στο  υπέργειο  τμήμα  του  διαστάσεων
1,60Χ1,60  μέτρα,  θα  είναι  κατασκευασμένος  από  ανθεκτικό  πολυαιθυλένιο  (HD)  υψηλού  μοριακού
βάρους, ομοιογενές χωρίς πόρους, με έγχυση του υλικού από υψηλή πίεση. Το υπέργειο τμήμα του θα
φέρει εξωτερική διακοσμητική επιφάνεια από ειδικά επεξεργασμένα ξύλα ή απομίμηση ξύλου. Θα έχει
ύψος όχι μεγαλύτερο από 1,20 m πάνω από το έδαφος, μαζί με το καπάκι.

Το υπόγειο τμήμα θα είναι πυραμιδοειδούς κυλινδρικής διατομής.

Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του κάδου θα είναι 10mm περίπου. Το κάτω μέρος του κάδου θα
πρέπει να διαθέτει μεταλλικό ανοξείδωτο δακτυλίδι ασφαλείας σε ύψος περίπου 50cm από το κάτω μέρος
για την ασφαλή αγκύρωση του στο έδαφος. Το βάρος κυρίως σώμα θα φέρει σήμανση ημερομηνίας παρα-
γωγής.

Καπάκι κάδου

Το επάνω μέρος του κάδου θα φέρει απαραίτητα προσθαφαιρούμενο καπάκι από πολυαιθυλένιο, το οποίο
θα κλείνει ερμητικά το σώμα του κάδου για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών και για την αποφυγή εισρο -
ής βρόχινων νερών.

Το καπάκι κάθε κάδου θα φέρει στόμιο ρίψης απορριμμάτων, διαμέτρου 320Χ330mm ή παραπλήσιων δια-
στάσεων και σχήματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απόρριψη όσο το δυνατό μεγαλύτερων σάκων με οι-
κιακά απορρίμματα και παράλληλα να αποφεύγεται η ρίψη ογκωδών αντικειμένων εντός του κάδου. Το
κάλυμμα της θυρίδας απόρριψης θα είναι ενσωματωμένο στο εξωτερικό κάλυμμα χωρίς να εξέχει καθόλου
από το εξωτερικό κάλυμμα. Με αυτό τον τρόπο δεν θα δημιουργούνται εξογκώματα τα οποία μπορεί να
τραυματίσουν τους κατοίκους και δεν θα υπάρχει κίνδυνος να ανοίγει με ισχυρό αέρα. Το κάλυμμα θα στη -
ρίζεται σε άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα φέρει εύχρηστη χειρολαβή ανοίγματος, διαμορφωμένη κατά
την χύτευση και θα είναι σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Το πορτάκι της θυρίδας απόρριψης θα δια-
θέτει ειδική εγκοπή έτσι ώστε να εφαρμόζει ερμητικά με το καπάκι για αποφυγή εξαγωγής δυσάρεστων
οσμών και για μεγαλύτερη αντοχή θα είναι διπλού τοιχώματος.

Σάκος συλλογής αποβλήτων

Κάθε κάδος στο εσωτερικό του θα είναι εφοδιασμένος με έναν ειδικής κατασκευής σάκο από πλαστική λι-
νάτσα (ΡΡ) θα είναι πρόσφατης παραγωγής (όχι πλέον του έτους) κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμο
πολυπροπυλένιο (ΡΡ, πλέγμα), ύψους 3,00m, διαμέτρου 1,35m με ελάχιστο ωφέλιμο βάρος τα 1.500Kgr.
Εντός των σάκων θα τοποθετούνται σακούλες πλαστικές μιας χρήσης, μέσα στις οποίες θα σωρεύονται τα
απορρίμματα. Ο μόνιμος σάκος θα είναι ισχυρής κατασκευής, έτσι ώστε να συγκρατεί το βάρος του όγκου
απορριμμάτων, κατά την ανέλκυσή του από τον κάδο ημιυπόγειας σώρευσης. O σάκος θα αδειάζει ανασύ-
ροντας τον από τον κάδο και θα διαθέτει ασφαλή μηχανισμό με σχοινί, το οποίο τραβώντας, θα ανοίγει το
κάτω μέρος και θα εκκενώνονται τα απορρίμματα. Στο κάτω μέρος του θα φέρει τουλάχιστον 6 θυλάκια
ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί ελαστικό έλασμα συγκράτησης σχοινιού το οποίο θα κλείνει στο κάτω
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μέρος τον σάκο. Η πλέξη του θα επιτρέπει την τοποθέτηση μηχανισμού ασφαλείας (φρένο) και σωλήνα
μέσα από το οποίο θα διέρχεται το σχοινί που θα επιτρέπει την εκκένωσή του από τα απορρίμματα. Θα
φέρει σχετικό εξοπλισμό αποτελούμενο από:

To σχοινί κλεισίματος εκκένωσης μονίμου σάκου απορριμμάτων, μήκους τουλάχιστον επτά (7) μέτρων,
διαμέτρου 10mm, με θηλιά προσαρμογής στο ένα άκρο του και εσωτερικό κορδόνι ενίσχυσης.

Τον μηχανισμό ασφάλειας σχοινιού εκκένωσης που θα διαθέτει κατάλληλη διάταξη για να ανοιγοκλείνει
το κάτω μέρος του σάκου με το σκοινί κλεισίματος. Θα είναι τοποθετημένος πάνω στο σάκο μέσω μεταλλι -
κής βάσης στήριξης και της πλάκας συγκράτησης που διαθέτει και θα ακινητοποιεί το σκοινί εκκένωσης
μέσω συστήματος καταπέλτη ή κουμπώματος πάνω στην πλάκα συγκράτησης.

Τον σωλήνα σχοινιού εκκένωσης (μήκους 1m, εξωτερικής διαμέτρου 25mm και εσωτερικής διαμέτρου
5mm) που θα είναι τοποθετημένος μέσα στον ελαστικό σωλήνα για την προστασία του αλλά για την όπλι-
ση της ασφάλειας κλεισίματος του σάκου και θα διαθέτει  μεταλλικά ή πλαστικά άκρα και έλασμα συ-
γκράτησης του σχοινιού στο ένα άκρο.

Το ελαστικό έλασμα συγκράτησης (σκουλαρίκι)  σχοινιού αποκομιδής που θα είναι κατάλληλα σχεδια-
σμένο και κατασκευασμένο ώστε να μην παραμορφώνεται κατά την ανύψωση του σάκου όταν αυτός θα
είναι πλήρης με απορρίμματα και επαρκούς διατομής (εσωτερική διάμετρος d≥5 cm) για τη συμβατή χρή-
ση του με το σχοινί κλεισίματος του μόνιμου σάκου και τον σωλήνα σχοινιού εκκένωσης αυτού. Θα πρέπει
να είναι από υλικό που δεν σκουριάζει (εφόσον είναι μεταλλικό θα πρέπει να είναι ανοξείδωτο). Κάθε
σάκος θα φέρει έξι ελαστικά ελάσματα συγκράτησης.

Οι σάκοι-λινάτσες θα πρέπει να φέρουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το φορτίο ανύψωσης, (S.W.L.),
το εργοστάσιο κατασκευής, και ο δείκτης ασφαλείας (S.F.) και θα προσφέρουν ασφάλεια έναντι ατυχήμα-
τος για το χειριστή του γερανού ανύψωσης και των εργατών αποκομιδής κατά τη διαδικασία ανέλκυσής
τους από τον υπόγειο κάδο και μέχρι την τοποθέτησή τους επί του απορριμματοφόρου οχήματος για φορ-
τίο ανύψωσης τουλάχιστον 1.500 κιλά.

ΙΙΙ) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε κάθε προσφορά πρέπει να προσδιορίζονται απαραίτητα τα παρακάτω:

1. Εργοστάσιο κατασκευής, Χώρα προέλευσης.

2. Υλικό κατασκευής κάδου, καθώς και Τρόπος κατασκευής.

3. Πάχος κυλινδρικού τοιχώματος του κάδου σε mm, Διαστάσεις του κάδου σε m, Ύψος του κάδου σε
m.

4. Υλικό κατασκευής καπακιού, διαστάσεις αυτού και του στομίου ρίψης απορριμμάτων.

5. Υλικό κατασκευής εσωτερικού σάκου απορριμμάτων, Ιδιότητες αντοχής αυτού στις διάφορες κατα-
πονήσεις (βάρος, διαδικασία ανέλκυσης, σχίσιμο τοιχώματος).

6. Περιγραφή συστήματος εσωτερικού σάκου, καθώς και ο τρόπος ασφαλούς ανέλκυσης αυτού από
τον κάδο.

Ι  V  ) ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εγγύηση καλής λειτουργίας του κάδου θα είναι ένα (2) έτη, ενώ ο εφοδιασμός του Δήμου με τα απαραί-
τητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά των κάδων για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. Απαραίτητα η απο-
κατάσταση τυχόν φθοράς ή ζημιάς θα γίνεται στον τόπο που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι και η μετάβαση
του συνεργείου επισκευών θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) το πολύ ωρών από τη σχετική ειδοποίη-
ση του Δήμου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο τρόπους και υποδείξεις για την ασφαλή
τοποθέτηση των κάδων μέσα στο έδαφος, καθώς και να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό του Δήμου στο
χειρισμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κάδων.
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Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από:

• Δήλωση συμμόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ περί σήμαν-
σης CE για τους κάδους

• Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  του  κατασκευαστή  των κάδων της  διεθνούς  σειράς  ISO
9001:2015

• Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001:2015
• Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  του  προμηθευτή  των  κάδων  της  διεθνούς  σειράς  ISO

9001:2015
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ΟΜΑΔΑ Β2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς
ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων κ.λ.π. με γερανό και αρπάγη.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με προς απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορί-
σει ο Δήμος.

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως
καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλι-
σης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται
αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής.

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή ανατρεπόμενου φορτηγού.

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2.

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προ-
κύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με
την καμπίνα οδήγησης.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται
από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαι-
τούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκι-
στρο (πείρο) έλξεως εμπρός

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες δια-
τάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει
ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα:

-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ

-Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

-Τρίγωνο βλαβών

-Ταχογράφο

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής

-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδια-
σμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινω-
νίας των εργατών με τον οδηγό.
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Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’  οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα
κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 

 Μεταξόνιο

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)

 Βάρη πλαισίου

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού.

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύ-
πους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος
από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά
DIN θα είναι τουλάχιστον 290Hp και ροπής 1.200Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή
καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περί-
που 7.500cc. 

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον
αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου.
Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες δυνατές στροφές
του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται προς τα κάτω.

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα
πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το σύστη-
μα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος
του οχήματος με πλήρες φορτίο.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:.

 Τύπος και κατασκευαστής

 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό
των στροφών.

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός 

Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπρο-
σθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.
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Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου του
κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να με πλήρες φορτίο
σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος του διαφορι -
κού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδα-
φος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλο-
φορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Οι πίσω τροχοί να διαθέτουν
σύστημα υπομείωσης στροφών στις πλήμνες των τροχών για καλύτερη και αμεσότερη απόκριση των τρο-
χών κατά τις συνεχείς εκκινήσεις με συνέπεια την μείωση κατανάλωση του καυσίμου και για την άμεση με-
τάδοση της μέγιστης ροπής στους τροχούς..

Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα Αντι -
μπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.),  σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω
άξονα,  καθώς  και  σύστημα  για  την  βελτίωση της ισχύος  πέδησης  ανάλογα  το  φορτίο  EBD (Electronic
Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. Επιθυμητό είναι το όχημα να διαθέτει σύστημα
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).

Τo φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει  στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς δισκόφρενα,  σύμφωνα με
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).
Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και
θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος.  Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης
αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλε-
σμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα με
την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής.

Το τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για βολική
επιβίβαση και αποβίβαση.

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη
δυνατή

Άξονες – αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες
ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικα-
νότητες αξόνων και αναρτήσεων. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να καλύπτει
ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι
εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση μειω-
μένης πρόσφυσης.

Το  όχημα  θα  φέρει  ελαστικά  επίσωτρα  καινούργια  (ακτινωτού  τύπου  (radial),  χωρίς  αεροθάλαμο
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τρο-
ποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων όλων
των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επι-
τρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.
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Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστι-
κών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής)

Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου
μέσω αντιδονητικού συστήματος. 

 Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει άνε-
ση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για
τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.

θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT
κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχι-
στον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο
από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινο-
μένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας
και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει
η υπηρεσία.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδια-
σμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’  οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.

Χρωματισμός

Εξωτερικά να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από
σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρο-
νες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χα-
ρακτηριστικά βαφής του οχήματος.

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα αλου-
μινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την
υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρε-
ωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.

B  ) ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο
μέσω ψευδοπλαισίου. 

Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά δια-
φόρων υλικών.

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε συνδυασμό
με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 4mm.

Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς από τους οποίους
οι δύο είναι διατομής UNP120 και τραβέρσες τύπου ΙΝP 80 τοποθετημένες ανά διαστήματα των 250 -300
mm.
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Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους τουλάχιστον 3mm θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο
ύψος, και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις- ορθοστάτες διατομής “Π” ανά 500 έως 600mm. 

Επειδή το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά μπαζών κλπ η κιβωτάμαξα θα είναι ενισχυ-
μένου χωματουργικού τύπου. Θα είναι μεταλλική πάχους τουλάχιστον 3mm. 

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το επιτρε-
πόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% τουλάχιστον. 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ:

Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm με ενισχυτικές νευρώσεις εκ
μορφοσίδερου πάχους 5mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών μεντε-
σέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει από το πάνω και από το κάτω μέρος. Θα συγκρατείται
στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας θα γίνεται με την βοήθεια κλεί -
στρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη που θα βρίσκεται εντός της καμπίνας
του οδηγού

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από:

 Ανυψωτικό έμβολο 

 Εμβολοφόρα αντλία λαδιού.

 Δοχείο λαδιού 

 Βαλβίδα ανατροπής 

 Τερματική βαλβίδα

 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας. 

Η ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια ενός υδραυλικού εμβόλου και ψαλιδιού. Η υδραυ-
λική αντλία του συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό κύκλωμα θα
περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς και η βαλβίδα ασφαλείας για την απο-
τροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης και κα-
τάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι 30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής
ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού.

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη απλή
πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες και
παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ

Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετηθεί υδραυλικός περιστρεφόμενος γερανός με 2 αρθρωτούς βραχίονες, και
1 βραχίονα με 4 υδραυλικές επεκτάσεις με ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον:

Οριζόντια έκταση (m) 2.0 3.5 5.50 7.0 9.0 11.0

Βάρος (kgr) 3.000 1.700 1.000 700 550 450

Στον πρόσθετο εξοπλισμό του γερανού θα περιλαμβάνεται ένας (1) γάντζος ανύψωσης φορτίων και μια (1)
υδραυλική περιστρεφόμενη αρπάγη για την αποκομιδή κλαδιών κλπ.

Ο γερανός θα αποτελείται από μια βάση έδρασης με περιστροφική υπερκατασκευή, θα φέρει ασύρματο
τηλεχειριστήριο καθώς και χειριστήρια στην μια πλευρά του οχήματος.
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Ο γερανός θα έχει υδραυλική κάθοδο 2 ποδαρικών, ενώ το πλάτος του γερανού δεν θα ξεπερνά το πλάτος
του οχήματος. 

Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο γερανός θα είναι τουλάχιστον, οι εξής:

- Βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε κύλινδρο για τον έλεγχο απώλειας πιέσεως του ελαίου.

- Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης που ακινητοποιεί  αυτόματα την ανάπτυξη του βραχίονα όταν
αυτός υπερφορτωθεί και επιτρέπει μόνον τις κινήσεις συστολής.

- Διακόπτη κινδύνου για τον απόλυτο αποκλεισμό ροής ελαίου και ισχύος. 

Ασφαλιστικές διατάξεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE

ΒΑΦΗ

Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της κιβωτάμαξας.
Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Οι επιγραφές που θα φέρει το όχημα
θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου.

Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη   

Με την προσφορά ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει:

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει
των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΏΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ
& ΔΙΚΤΥΏΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετι-
κές διατάξεις.

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επί-
σημη μετάφραση σε αυτή) 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να
είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χω-
ρίς  καμία  επιπλέον επιβάρυνση  του Αγοραστή,  την  αντικατάσταση  ή  επιδιόρθωση  οποιασδήποτε
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό).

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη. 

  Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης  των
ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργο-
στασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα
υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνι-
ζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμή-
θειας στον διαγωνιζόμενο.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό
κριθεί σκόπιμο.

γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί. 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. 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) ερ-
γασίμων ημερών. ΄
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Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

Δείγμα

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία
κάθε  προσφερόμενου  είδους  καθώς και  η  συμμόρφωσή του προς τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  πρέπει,
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους
οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που
θα υποδείξουν. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του αγορα-
στή για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια
και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

Παράδοση Οχημάτων

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής με τα έξοδα να βαρύνουν
τον οικονομικό φορέα. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την
έκδοση των πινακίδων. 

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερεις (4) μήνες. Να υποβληθεί σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση. 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου
εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυ-
νατότητες των προσφερόμενων οχημάτων.

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκ-
πομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

1. ΑΡΘΡΟ 1  ο  : Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)

Το τεύχος της Ε.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς
τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η Προμήθεια του απαιτούμενου εξο-
πλισμού.

2. ΑΡΘΡΟ 2  ο  : Αντικείμενο της Προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού
για την χωριστή συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και μεταφορά τους στο ΕΜΑ (ΟΕΔΑ Δυτικής Αττι-
κής) και αφετέρου στη χωριστή συλλογή άλλων διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων
μέσω ενός δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης άμεσα προσβάσιμων στους πολίτες, και μεταφορά των συλλε-
γόμενων υλικών για προσωρινή αποθήκευση στο αμαξοστάσιο/χώρο μεταφόρτωσης του Δήμου. 

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός χωρίζεται σε 4 ομάδες σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΟΜΑΔΑ Α1: Προμήθεια Κάδων Βιοαποβλήτων

ΟΜΑΔΑ Α2: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος βιοαποδομήσιμων τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16κ.μ

ΟΜΑΔΑ Β1: Προμήθεια Ημιυπόγειων κάδων Γωνιών Ανακύκλωσης

ΟΜΑΔΑ Β2: Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη

3. ΑΡΘΡΟ 3  ο  : Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της
προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους τα παρακάτω:

• Το συμφωνητικό

• Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της

• Η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

• Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης

4. ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθε-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση Ποιότητας –
Κόστους.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική νο-
μοθεσία καθώς και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
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5. ΑΡΘΡΟ 5  ο  : Εγγυήσεις  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση χορήγησης  προκαταβολής,  απαιτείται  από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για
ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Για την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία ορίζεται σε δύο (2) έτη μετά την Οριστική παρα-
λαβή των ειδών για όλες τις Ομάδες (Α1, Α2, Β1, Β2), ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επι-
στολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του
συνόλου της προμήθειας για τα είδη που αφορούν την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες ΟΜΑΔΕΣ για τα οποία
υποβάλλει προσφορά.

6. ΑΡΘΡΟ 6  ο  :Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες

Ο χρόνος παράδοσης του προσφερόμενου είδους ορίζετε από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
για κάθε ΟΜΑΔΑ ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α1: Ο χρόνος παράδοσης, θα είναι τρείς (3) μήνες 

ΟΜΑΔΑ Α2: Ο χρόνος  παράδοσης θα είναι τέσσερεις (4) μήνες

ΟΜΑΔΑ Β1: Ο χρόνος παράδοσης θα είναι τέσσερεις (4) μήνες

ΟΜΑΔΑ Β2: Ο χρόνος παράδοσης θα είναι τέσσερεις (4) μήνες

Η τελική παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής με τα έξοδα μεταφοράς
και παράδοσης να βαρύνουν τον Ανάδοχο.

7. ΑΡΘΡΟ 7  ο  : Έκπτωση του Αναδόχου

Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του εξοπλισμού ο Ανάδοχος δεν
συμμορφώνεται με τις κάθε είδους υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκ -
πτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

8. ΑΡΘΡΟ 8  ο  : Πλημμελής κατασκευή

Εάν ο υπό προμήθεια εξοπλισμός δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ή
κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν.4412/2016

9. ΑΡΘΡΟ 9  ο  :  Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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10. ΑΡΘΡΟ 10  ο  : Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών και την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Οι λοιπές λεπτομέρειες και στοιχεία θα ανα-
φέρονται στην σύμβαση.

11. ΑΡΘΡΟ 11  ο  : Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ο Ανάδοχος, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του, θα πρέπει να στεί-
λει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για την άμεση επισκευή όπου αυτό εί-
ναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις του
εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται.

12. ΑΡΘΡΟ 12  ο  : Παραλαβή προμηθειών

Ο τρόπος της παραλαβής των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα καθοριστούν
στη σύμβαση.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επι-
τροπή 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 απόφα-
ση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμ-
βάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φο-
ρέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιη-
θεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματο-
ποιούνται 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 παρα-
πάνω 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 εγγυητι -
κές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

13. ΑΡΘΡΟ 13  ο  : Ανταλλακτικά

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τον χρόνο που δεσμεύε -
ται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών και την αντιμετώπιση των αναγκών service.

14. ΑΡΘΡΟ 14  ο  : Υποχρεωτική τήρηση κανόνων δημοσιότητας όλων των παραδοτέων του αναδόχου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και όλα τα παραδοτέα θα φέρουν το
λογότυπο της Ε.Ε. και του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τον  Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014
και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020. Σχετικές οδηγίες θα δοθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα
οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στην στήλη "ΑΠΑΙΤΗΣΗ' εάν έχει συμπληρωθεί η λέξη "ΝΑΙ" τότε η αντίστοιχη απαίτηση είναι υποχρεωτι-
κή για τους προσφέροντες, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος.

Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΏΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει με αναλυτική περιγραφή για το προ-
σφερόμενο είδος, ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης.

Αν το προσφερόμενο είδος αποκλίνει  ως προς τις  ζητούμενες τεχνικές  προδιαγραφές της μελέτης θα
πρέπει να τεκμηριώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι το προσφερόμενο είδος είναι ισοδύναμο ή τεχνολογι-
κά ανώτερο ή ότι η απόκλιση αυτή επιβάλλεται από τη θέση σε ισχύ νέων διατάξεων. 

Με την επαρκή τεκμηρίωση του θα κριθεί και η βαθμολόγηση του η οποία θα κυμαίνεται από 100 βαθ -
μούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ θα  αυ-
ξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (αριθμός σελίδας/
σελίδων) είτε σε αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε σε τεχνικά φυλλάδια κλπ καθώς και στις εγκρίσεις που
αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά
το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό
φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμι-
στεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου
Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α 1).

ΟΜΑΔΑ Α1:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΏΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΏΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

i ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΙ ΚΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 660 λίτρων

1.
1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

2.
1

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

3.
1

ΤΡΟΧΟΙ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

4.
1

ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
NAI

5.
1

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

6.
1

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
NAI

7.
1

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
NAI

ii ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΚΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 λίτρων

1.
1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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2.
1

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

3.
1

ΤΡΟΧΟΙ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

4.
1

ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
NAI

5.
1

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

6.
1

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
NAI

7.
1

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
NAI

iii ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ

1.
1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

2.
1

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

3.
1

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

4.
1

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
NAI

5.
1

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

ΙV ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVICE

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

2. ΕΓΓΥΗΣΗ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

5. ΔΕΙΓΜΑ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΝΑΙ

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΟΜΑΔΑ  Α2:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΏΝ  ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΏΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Σκοπός 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

2. Γενικές Απαιτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

3. Πλαίσιο Οχήματος
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

4. Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

5. Σύστημα Μετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

6. Σύστημα Πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

7. Σύστημα Διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

8. Άξονες – Αναρτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

9. Καμπίνα Οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

10. Χρωματισμός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

11. Υπερκατασκευή 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

12. Γενικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

13. Εμπρόσθιο έδρανο
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

14. Οπίσθιο έδρανο
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

15. Οπίσθια πόρτα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

16. Χοάνη τροφοδοσίας /στόμιο φόρτωσης   
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

17. Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

18. Ηλεκτρική εγκατάσταση ΝΑΙ

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

19. Αντανακλαστικά ασφαλείας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

20. Βαθμός συμπίεσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

21. Ανυψωτικός μηχανισμός κάδων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

22. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

23. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

24. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

25. Δείγμα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

26. Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

27. Παράδοση Οχημάτων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

28. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΟΜΑΔΑ Β1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΏΝ ΚΑΔΏΝ ΓΏΝΙΏΝ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

i
Πλαστικός υπόγειος (ημιβυθιζόμενος) κάδος απορριμμάτων με μόνιμους σάκους από λινάτσα (5.000lt) και 
τρία ίσου όγκου διαμερίσματα με όγκο εκάστου 1.600 λίτρα

1.
1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

2.
1

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

3.
1

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

4.
1

ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

NAI

5.
1

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

NAI

6.
1

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

NAI

ii
Πλαστικός υπόγειος (ημιβυθιζόμενος) κάδος απορριμμάτων 5.000lt με μόνιμους σάκους από λινάτσα και
δύο ίσου όγκου διαμερίσματα με όγκο εκάστου 2.400 λίτρα.

1.
1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

2.
1

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

3.
1

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

4.
1

ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

NAI

5.
1

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

NAI

6.
1

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

NAI

iii ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVICE
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

2. ΕΓΓΥΗΣΗ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

5. ΔΕΙΓΜΑ
Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΟΜΑΔΑ Β2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

2.  ΠΛΑΙΣΙΟ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

7. ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

8. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

9. ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

10. ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

12. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

13. ΒΑΦΗ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

15. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

17. ΔΕΙΓΜΑ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

18.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

19. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

20. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α1: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………………………………………………………………., 
ΑΦΜ:………………………….., ΕΔΡΑ:……………………………………………………………….
ΤΗΛ./FAX:………………………………………………, EMAIL: ………………………………….

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1. Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 
660 λίτρων με ποδομοχλό. ΤΕΜ 130

2. Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 
240 λίτρων με ποδομοχλό. ΤΕΜ 1200

3. Πλαστικοί κάδοι βιοαποβλήτων 
κουζίνας 10 λίτρων ΤΕΜ 20.000

ΣΥΝΟΛΟ

 Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο προσφέρων

Υπογραφή-Σφραγίδα

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΟΜΑΔΑ Α2: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑ-
ΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟ-
ΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………………………………………………………………., 
ΑΦΜ:………………………….., ΕΔΡΑ:……………………………………………………………….
ΤΗΛ./FAX:………………………………………………, EMAIL: ………………………………….

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1. Απορριμματοφόρο όχημα βιοαποδο-
μήσιμων τύπου περιστρεφόμενου τυ-
μπάνου χωρητικότητας 16κ.μ.

ΤΕΜ 2

ΣΥΝΟΛΟ

 Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο προσφέρων

Υπογραφή-Σφραγίδα

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΟΜΑΔΑ Β1: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………………………………………………………………., 
ΑΦΜ:………………………….., ΕΔΡΑ:……………………………………………………………….
ΤΗΛ./FAX:………………………………………………, EMAIL: ………………………………….

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1. Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι)
κάδοι απορριμμάτων 5.000lt τριών 
διαμερισμάτων με μόνιμο σάκο από 
πλαστική λινάτσα

ΤΕΜ 12

2. Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι)
κάδοι απορριμμάτων 5.000lt δύο 
διαμερισμάτων με μόνιμο σάκο από 
πλαστική λινάτσα

ΤΕΜ 4

ΣΥΝΟΛΟ

 Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο προσφέρων

Υπογραφή-Σφραγίδα

     
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΟΜΑΔΑ Β2: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………………………………………………………………., 
ΑΦΜ:………………………….., ΕΔΡΑ:……………………………………………………………….
ΤΗΛ./FAX:………………………………………………, EMAIL: ………………………………….

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1. Ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό 
και αρπάγη ΤΕΜ 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 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].
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