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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΘΕΜΑ : «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων» 
 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης 
έχοντας υπ’ όψη: 

o Τις διατάξεις: 

o Του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις», 

o Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/2016), «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 

o Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

o Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A΄ 143/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

o Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ A΄ 107/2014) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

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

o Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/2013) και ισχύει 
σήμερα, όσον αφορά το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ ΔΕΝ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9, 

o Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

o Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, 
κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων ...» και ειδικότερα 
των Άρθρων 19 και 48 (Άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) αυτού, 

o Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκ-τρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

o Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό-γραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 και ισχύει, 

o Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

o Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την 
εφαρ-μογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

o Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/2008), «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 

o Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και το-πικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           

             Γέρακας, 15/11/2018  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

  

                            Αρ. Πρωτ:  36231 
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o Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», 

o Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση 
των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους», 

o Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248/2000), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

o Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

o Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», 

o Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 
135 διεθνούς σύμβασης εργασίας», 

o Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ A΄ 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

o Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

o Του ΠΔ 150/2001 (ΦΕΚ A΄ 125/2001), «Προσαρμογή στην οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές», 

o Tης με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

o  Της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

o Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των κατευθυντηρίων οδηγιών της 
ΕΑΔΗΣΥ, των αποφάσεων της ολομέλειας του Ελ. Συν., των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  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. 

o Την απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου Παλλήνης, υπ. αριθ. 202/2018 για την έγκριση διενέργειας της 
προµήθειας κάδων και ανταλλακτικών κάδων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής (ΑΔΑ: 
Ω9Ψ9ΩΞΚ-ΗΥΘ). 

o Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28718-24/9/2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003729849) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  του Δήμου. 

o Το υπ’αριθμ. 28982/25-9-2018 ως τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας 
της προμήθειας κάδων και ανταλλακτικών κάδων. 

o Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29113/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1266/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 
εγκρίθηκε πίστωση ποσού 73.928,80 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0001, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
29114/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1267/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 
ποσού 24.552,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0004, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29115/25/9/2018-
ΑΑΥΣΥΜ:1268/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 24.800,00 € 
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0014, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29116/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1269/2018 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 15.140,40 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
20.6673.0002, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29117/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1270/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 8.853,60 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6673.0002 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 
29118/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1271/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 
ποσού 9.982,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6265.0005 (ΑΔΑΜ:18REQ003755201). 

o Την υπ’αριθμ. 545/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών 
και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης με ΑΔΑ:72ΣΖΩΞΚ-7Α2. 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  Ο Τ Ι  
Εκτίθεται σε ΑΝΟΙΚΤΟ – ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιο διαγωνισμό 

με σφραγισμένες προσφορές, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: 
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«Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων» 

με κριτήρια ανάθεσης: 

(i) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής 
(συμφερότερη προσφορά) για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β & Γ και  

(ii) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για τις ΟΜΑΔΕΣ Δ, Ε & ΣΤ,  

επί των ενδεικτικών τιμών για τα είδη του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως αυτές 

περιγράφονται στα Παραρτήματα I έως VII και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, καθώς και με τους ακόλουθους όρους: 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Στοιχεία Επικοινωνίας  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΘΑΚΗΣ 12 

Πόλη / T.K. ΓΕΡΑΚΑΣ Ταχ. Κωδ. 15344 

Τηλέφωνο 210 6604600 – 210 6662150 ΦΑΞ 210 6032898 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο v.skourlis@156.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Σκουρλής 

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ) 

Κατηγορία  Γενική Κυβέρνηση - Υποτομέας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδ/σης 

Κύρια δραστηριότητα Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημα 
 στην προαναφερθείσα διεύθυνση, Ιθάκης 12, Τεχνική Υπηρεσία, ενώ θα βρίσκονται αναρτημένοι στο   

      διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ή να αποστέλλονται 
 ταχυδρομικά 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση, Ιθάκης 12, Τεχνική 
Υπηρεσία. 

Άρθρο 1.2. Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 
ΑΝΟΙΚΤΟ-ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιο διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήρια ανάθεσης: (i) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής (συμφερότερη προσφορά) για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β & 
Γ και (ii) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για τις ΟΜΑΔΕΣ Δ, Ε & ΣΤ, 
για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Τεχνικής Μελέτης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως αυτές 
περιγράφονται στα Παραρτήματα I έως VII και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης είναι από ίδιους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με 
Κ.Α. 20.7133.0001, 20.7133.0004, 20.7133.0014, 20.6673.0002, 20.6265.0005 σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Παλλήνης. 

Άρθρο 1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων» με σκοπό την κάλυψη 
αναγκών  του  Δήμου Παλλήνης και συγκεκριμένα για να ενισχυθεί η υφιστάμενη λειτουργία της υπηρεσίας 
αποκομιδής και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των δημοτών για βέλτιστη υπηρεσία καθαριότητας. Επιπλέον για 
λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, δημόσιας υγείας και για την αποκόμιση οικονομικών οφελών για το Δήμο 
Παλλήνης με περισσότερους κάδους οικιακών αστικών απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επισκευή των 
υπαρχόντων κάδων χρησιμοποιώντας καινούργια ανταλλακτικά όπως πλαστικά καπάκια (σκέπαστρα) και 
ανοξείδωτες λαμαρίνες για τον πυθμένα των υπαρχόντων μεταλλικών κάδων. 
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Τα είδη της προμήθειας κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV2008), 
ως ακολούθως: 
 
 

A/A-ΟΜΑΔΑ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV2008 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (€) 

1-Α 
 

44613700-7 

Απορριμματoφόρος Κάδος και συγκεκριμένα 
κάδος οικιακών απορριμμάτων 
 (χρώματος πράσινου) 

Τεμάχιο 271,00 59.620,00 

2-Β 44614000-7 
Κάδος και συγκεκριμένα κάδος ανακύκλωσης 
(χρώματος μπλε) 

 
 
 

Τεμάχιο 90,00 19.800,00 

3-Γ 34928480-6 
Δοχείο και κάδος απορριμμάτων και 
συγκεκριμένα επιστήλιο καλάθι απορριμμάτων 
(επιστήλιος κάδος με ειδική πινακίδα) 

 
 
 

Τεμάχιο 100,00 20.000,00 

4-Δ 44618350-3 

Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για 
κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.300 
λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων) 

 
 
 

Τεμάχιο 330,00 12.210,00 

5-Ε 44618350-3 

Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για 
κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 
λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων) 

 
 
 

Τεμάχιο 204,00 7.140,00 

6-ΣΤ 44316000-8 

Σιδηρικό είδος και συγκεκριμένα λαμαρίνα από 
γαλβανιζέ υλικό ή ισοδύναμης ποιότητας υλικό 
για επισκευή πυθμένων μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων απορριμμάτων, διαστάσεων 
68cmX76cm περίπου, πάχους 2mm τουλάχιστον 
(φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας για επισκευή 
μεταλλικών κάδων) 

 
 
 

Τεμάχιο 350,00 8.050,00 

   

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
126.820,00   

 

Προσφορές υποβάλλονται   είτε  για το σύνολο των ομάδων είτε για όποια διακριτή ομάδα της προαναφερόμενης 
προμήθειας επιθυμούν και πάντα για το σύνολο των ειδών και των τεμαχίων της κάθε ομάδας, όπως αυτά 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι Μέρος 2, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του παρόντος. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Η ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 157.256,80  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός καθαρή αξία: €126.820,00 ,  ΦΠΑ : €30.436,80). 

Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για το σύνολο της συμβάσης  που θα συναφθεί δε 
θα ξεπεράσει τις 126.820,00 € χωρίς ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Ν. 4412/2016 

Άρθρο 6). 

Η συνολική χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες  ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ  σταδιακά ή 
συνολικά μετά από την έγγραφη εντολή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ §ΙΙ.1.7 
«Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβαση» και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και 
Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 
 

Άρθρο 1.4. Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 Του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.»  

 Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/2016), «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων 

στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A΄ 143/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ A΄ 107/2014) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A΄ 74/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως 
έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/2013) και ισχύει σήμερα, όσον αφορά το 
Γ.Ε.ΜΗ., ενώ ΔΕΝ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9, 

 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων ...» και ειδικότερα των Άρθρων 19 και 48 
(Άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) αυτού, 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκ-

τρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 και ισχύει, 

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την εφαρ-μογή 
του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

 Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/2008), «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και το-

πικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», 

 Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρό-

τερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.», 

 Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248/2000), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

 Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς 

σύμβασης εργασίας.», 

 Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ A΄ 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

 Του ΠΔ 150/2001 (ΦΕΚ A΄ 125/2001), «Προσαρμογή στην οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές», 
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

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

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των κατευθυντηρίων οδηγιών της ΕΑΔΗΣΥ, των 

αποφάσεων της ολομέλειας του Ελ.Συν., των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 

στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατι-κού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, καθώς και  

 Την απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου Παλλήνης, υπ. αριθ. 202/2018 για την έγκριση διενέργειας της 
προµήθειας κάδων και ανταλλακτικών κάδων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής (ΑΔΑ: 
Ω9Ψ9ΩΞΚ-ΗΥΘ). 

o Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28718-24/9/2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003729849) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  του Δήμου. 

o Το υπ’αριθμ. 28982/25-9-2018 ως τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας 
της προμήθειας κάδων και ανταλλακτικών κάδων. 

o Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29113/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1266/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 
εγκρίθηκε πίστωση ποσού 73.928,80 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0001, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
29114/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1267/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 
ποσού 24.552,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0004, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29115/25/9/2018-
ΑΑΥΣΥΜ:1268/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 24.800,00 € 
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0014, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29116/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1269/2018 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 15.140,40 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
20.6673.0002, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29117/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1270/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 8.853,60 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6673.0002 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 
29118/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1271/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 
ποσού 9.982,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6265.0005 (ΑΔΑΜ:18REQ003755201). 

o Την υπ’ αριθ. πρωτ. 30257/4/10/2018-ΑΑΥ:1299/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωση σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
20.6462 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 30259/4/10/2018-ΑΑΥ:1300/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωση σε 
βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6462, για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες. 

o Την υπ’αριθμ. 545/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών 
και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης με ΑΔΑ:72ΣΖΩΞΚ-7Α2.  

Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών -οι οποίες θεωρήθηκαν και έλαβαν αριθμό μελέτης      

προμήθειας/33/2018- λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το Άρθρο 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το Άρθρο 55 «Σήματα» 
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Άρθρο 1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Οι υποψήφιοι να υποβάλλουν την Προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, 
ως ακολούθως:            

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα  Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου  2018 και ώρα 11:30 π.μ. 
  

!!ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, (ν. 4497/2017 Άρθρο107 §5) 

ήτοι: ημέρα Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των 
αντίστοιχων Άρθρων της διακήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Άρθρο 1.6. Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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

Το πλήρες κείμενο της  παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και  στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:   http://www.promitheus.gov.gr ,  όπου έλαβε Αριθμό Συστήματος:   
66678:ΟΜΑΔΑ Α.  
66679:ΟΜΑΔΑ Β  
66680:ΟΜΑΔΑ Γ  
66682:ΟΜΑΔΑ Δ, Ε, ΣΤ  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της §4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Όλα τα έγγραφα σύμβασης θα διατί-
θενται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) http://www.pallini.gr.   

B. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Άρθρο 1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pallini.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 2.1. Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 18PROC00χχχχχχχ) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά και οι οποίες θα δοθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

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 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες (Άρθρο 

121, §5 περ α) Ν. 4412/2016.) πριν από την παραλαβή των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληρο-
φοριών – 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 ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
i. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν 

παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

ii. Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία  
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (Άρθρο 121, §5 Ν. 4412/2016.) 

 
2.1.4. Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) . 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα, εκτός εάν διαφορετικά ζητείται και εξειδικεύεται παρακάτω. Στα αλλοδαπά δημόσια έγ-
γραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 (Άρθρο 80, §10 Ν. 4412/2016), που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄ 188/1984). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, όπως αυτά ζητούνται στο 
Παράρτημα Ι του παρόντος, μπορούν να υποβάλλονται ή/και μόνο στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ που ζητούνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, οι προϋποθέσεις και 
ο τρόπος υποβολής τους, περιγράφεται εκεί. 

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

2.1.5. Εγγυήσεις  
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 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) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

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: (Σχετικό υπόδειγμα διατίθεται στο Παράρτημα VI 

  του παρόντος.) 
1. Την ημερομηνία έκδοσης 

2. Τον εκδότη. 

3. Προς «ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ιθάκης 12 –Τα_Κ:153_44 Γέρακας Αττικής»  

4. Τον αριθμό της εγγύησης.  

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

6. Την πλήρη επωνυμία τον Αρ. Φορολογικού Μητρώου και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης). 

7. Τους όρους : 

a. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
b. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

8. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης, και την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (λήξης υποβολής προσφορών) 

9. Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου που ζητά η διακήρυξη. 

10. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Παλλήνης και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση. 

11. (Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης) 

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

Άρθρο 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.), 





ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σελ. 14 

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
 πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
 να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 
ποσοστό δυο επί τοις εκατό (2%) επί της αξίας της σύμβασης για το σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης 
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI του παρόντος. 

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, ήτοι μέχρι 7/5/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 
 κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και  

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται για την εξακρίβωση των λόγων 
αποκλεισμού, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

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

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμ-

 βουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της  11.11.2008 σ.42), 

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

 υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην §1 του 

 άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

 δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

 εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000, 

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

 άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

 τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

 ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

 άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

 με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
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 δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

 νομοθεσία με το ν. 3691/2008, 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ  του 

 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

 εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την  αντικατάσταση της  απόφασης-πλαίσιο 

 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στo Εθνικό Δίκαιο με το Ν. 4198/2013. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση -ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ- είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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. 

ή/και 

γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται -λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης- σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της §2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) της §4 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016. 
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2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων 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. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 

2.2.4. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

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

 

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.   

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
Οικονομικοί Φορείς που υποβάλλουν προσφορά απαιτείται να διαθέτουν τις ακόλουθες ελάχιστες 
προϋποθέσεις: 
Να διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, όπως ζητείται 
στα Παραρτήματα της παρούσης Διακήρυξης. 

2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
  ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, όπως ζητείται στα Παραρτήματα της παρούσης Διακήρυξης. 

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα 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 αυτούς1. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

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

στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται  [Μόνο για μεικτές συμβάσεις που 
έχουν τμήμα παροχής υπηρεσιών. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες2. 
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 3. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 4. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχό-
ντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό, υποβάλλεται ΤΕΥΔ., το οποίο υπογράφεται, από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού 
φορέα και με το οποίο καλύπτεται η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016  για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι  μέλη του  διοι-
κητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. (Άρθρο 107, §13 Ν. 

4497/2017.) 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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 Ένω-
σης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

                                                 
2 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
3 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
4 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

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

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

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. 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, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

β-1) Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύ-
ριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα 
φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις § 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην πε-
ρίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 2.2.3.4. 

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

Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
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ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται 
τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελ-
ματικής 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. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορι-
κό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν …............................. . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ . 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όλα τα 
πιστοποιητικά, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, όπως ζητείται στα Παραρτήματα της 
παρούσης Διακήρυξης. 

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  ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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 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.8. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
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συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

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. 

Άρθρο 2.3. Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήρια ανάθεσης της Σύμβασης είναι: 

 (i) η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 
(συμφερότερη προσφορά) για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β & Γ και  

(ii) η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τις ΟΜΑΔΕΣ Δ, Ε & ΣΤ,  
επί των ενδεικτικών τιμών για τα είδη του Προϋπολογισμού. 

Άρθρο 2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της παρούσης, για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά στην οποία: 

 αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης 

και προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους), 

 δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας (Project Leader), 

 ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 

εκπροσώπησή της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, και ο οποίος την υπογράφει υποχρεωτικά ψηφιακά 

εφόσον η προσφορά δεν είναι υπογεγραμμένη ψηφιακά από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση. 

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα 
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
 περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 
 τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
 προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική 
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρέχονται.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 
του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Επειδή δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθούν οι απαιτήσεις στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική της προσφορά και υπογράφουν ψηφιακά τα 
αντίστοιχα αρχεία. Η οικονομική τους προσφορά υποβάλλεται συμπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήματος V, 
το οποίο υπογράφεται και επισυνάπτεται το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 
περιγράφεται παρακάτω:  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την  ηλεκτρονική  
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας. 

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  
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α) Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Ν4412/2016 Άρθρο 79 §4), σχέδιο του οποίου 
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 
2.4.3.2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ανά τμήμα αντικειμένου του Παραρτήματος Ι της παρούσης, περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι. 

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Σύνταξη και υποβολή οικονομικών προσφορών 
Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συ-
στήματος.  Στην συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή >pdf<, το οποίο υπογρά-
φεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρο-
νική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο >pdf<. 

Αν η οικονομική προσφορά, δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του Παραρτήματος V (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την  ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη όπως και δεύτερη ξεχωριστή οικονομική προσφορά σε μορφή pdf 
ψηφιακά υπογεγραμμένη    στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά τόσο το κάθε είδος ανά τμήμα με τις  
ποσότητες και τιμές σύμφωνα με το παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης. 

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας, την τοποθέτηση, 
ρύθμιση, θέση σε λειτουργία και κάθε επικουρική εργασία που τυχόν απαιτηθεί, καθώς επίσης και κάθε έξοδο ή 
επιβάρυνση υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, ασφάλιστρα, κ.λπ.), όλες οι 
κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της τιμή προσφοράς, θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Ειδικές δαπάνες που 
είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον ίδιο και 
συμπεριλαμβάνονται στις τιμές (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην 
Ελλάδα κ.λπ.). 

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

Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα δοθεί υποχρεωτικά σε € (ευρώ). 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου στις οποίες: 

α) δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της §4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 

   γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή5 στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης. 
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. [Συμπληρώνεται μόνο εφόσον παρέχεται σχετική 
δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς]. 

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

                                                 
5 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορ-
ρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
 συγκεκριμένα στις §2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), §2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφο-

 ρών), §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), Άρθρο 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), Άρθρο 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 

 δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
 διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
 αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την § 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
 προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την §3.1.1. της 
 παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
 ορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο πε-
ριορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της § 2.2.3.4 (περ. γ΄ της §4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Άρθρο 3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(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: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την ημέρα 
και ώρα που αναφέρονται στο Άρθρο 1.5. της παρούσης. 

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφόσον προτίθεται να προχωρήσει σε αποκλεισμό μιας προσφοράς λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, κατά την έννοια του Άρθρου 102 του 

Ν.4412/2016, ΜΠΟΡΕΙ να ζητήσει διευκρινίσεις κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο ίδιο ανωτέρω άρθρο. 

Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
(Ι) Στην περίπτωση των Ομάδων Δ, Ε και ΣΤ που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού: 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου6. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 
πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο 
στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 
των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή7 
προς έγκριση. 

                                                 
6 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       

έχουν              εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
7 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων 
προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές8.  
(Ι) Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων9 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 
 
(ΙΙ) Στην περίπτωση των Ομάδων Α, Β και Γ που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής: 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου10. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της 
παρούσας. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή11 προς έγκριση. 
(ΙΙΑ) Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους 
προσφέροντες12. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων 
που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισοδύναμων 
προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
προσφερόντων η ανάθεση γίνεται13 :  στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 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.  

                                                 
8 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
9 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. 

Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
10 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
11 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
12 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
13 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
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(ΙΙΒ) Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες14. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Άρθρο 3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω 
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην §2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της §2.2.3 της διακήρυξης, 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των §§ 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων >.pdf< και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την 
ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

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

i. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

iii. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις §2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και  §2.2.4 έως §2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του (Ν.4412/2016 Άρθρο 104 §2 και §3).  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις §§2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και 

                                                 
14 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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ως εξής:  Ποσοστό δεκαπέντε (15%) επί τοις εκατό στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 
τριάντα (30%) επί τοις εκατό στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο 
(Ν.4412/2016 Άρθρο 104 §1).  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται 
με την απόφαση κατακύρωσης. 

Άρθρο 3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 
Άρθρο 3.4. της παρούσας. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων, στο Άρθρο 3.4. της παρούσας, βοηθημά-
 των και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστο-
 λών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποι-
 ημένα τα δικαιολογητικά της §2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Άρθρο 3.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 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  

(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 συμφέ-
 ροντα 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, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
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φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 
επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 
μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της §1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της §1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Άρθρο 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 του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Άρθρο 4.1. Εγγυήσεις (προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

4.1.1. Εγγύηση προκαταβολής 
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 

4.1.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 §1β) 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και 
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, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 

 Εάν το υλικό παραδοθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. Εάν κατά την παραλαβή του 
υλικού ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και προκύψουν εργαστηριακοί ή άλλοι έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής κατά την έννοια του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 

 σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του τμήματος του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.1.3. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος. 

Άρθρο 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.  

Άρθρο 4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνι-
κοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους συνεργάτες του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, η δε τήρηση των διαδικασιών διακίνησης, 
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και ελέγχεται από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, της παρούσης. 
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Άρθρο 4.4. Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.1. 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.  

Άρθρο 4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 

Η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα γίνεται με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από 
την Επιτροπή Παραλαβή και Παρακολούθησης. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη. 

Η τροποποίηση αυτή θα επισυναφθεί στο αρχικό συμφωνητικό ως παράρτημα και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως 
μετά την έγκριση χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για 
την ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Άρθρο 4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §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 αναφέρο-

 νται στην §2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμ-

 βασης. 

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 ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙ-

 ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ). 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Άρθρο 5.1. Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή του μέρους της ποσότητας των 
υπό προμήθεια ειδών, και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ το αργότερο σε πενήντα (50) 
ημέρες μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την παρέλευση 
άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας. (Ν. 4152/2013 Α΄ 107/2013), εφ’ όσον δεν εμπλέκονται σε ενδιάμεσο στάδιο 
άλλες υπηρεσίες πλην αυτών του Δήμου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 
 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π.Π. 

 Τιμολόγιο του προμηθευτή και δύο αντίγραφά του 

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. (ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΚΑΙ αυτή των προσώπων που διοικούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον Οικονομικό Φορέα, όπως έχουν 
υποχρέωση για την λειτουργία του). 

 Τα λοιπά έγγραφα ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ (ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ), που θα ζητηθούν από την Ταμειακή 
Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

 Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα 
από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

O φόρος προμήθειας αγαθών βαρύνει τον Ανάδοχο. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (0,02% 

υπέρ Δημοσίου Άρθρο 36 §6 του Ν. 4412/2016, 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  , 0,06% υπέρ .Α.Ε.Π.Π.  κλπ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, 
εισφορές κλπ. 

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

Οι κρατήσεις εφόσον υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του 
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

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

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και την §II.1.5 «Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβασης» του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

(α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

(β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

(α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

(β) αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις 
 διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  

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 πρόστιμο 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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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 αντικατάσταση 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

Άρθρο 5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη 
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή (Ν. 

4412/2016 Άρθρο 205) . 

Άρθρο 5.4. Χρόνος παράδοσης υλικών 

5.4.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα Ι στο ΜΕΡΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο - §Ι.2.3. «Τροποποίηση προϋπολογισμού» περ. 1, καθώς 
και στο Παράρτημα ΙΙ - § «Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβασης» 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Οικονομικό 
Αντικείμενο 

5.4.2. 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. 

5.4.3. 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. 

Άρθρο 5.5. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

5.5.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την §11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω νόμου και στα Παραρτήματα ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και VII «Σχέδιο Σύμβασης» της 
παρούσας. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
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Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στα Παραρτήματα ΙΙ «Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων» και VII «Σχέδιο Σύμβασης» της παρούσας. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρε-
ωτικά 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΄ έφεση 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. 

 

5.5.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και VII «Σχέδιο Σύμβασης» της παρούσας. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 
με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα 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, 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 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. 

Άρθρο 5.6. Ειδικοί όροι ναύλωσης - ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 

εξωτερικό 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. 

Άρθρο 5.7. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

5.7.1. 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. 
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5.7.2. 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 θεω-
ρείται 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. 

 

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

Άρθρο 5.8. Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ  

Άρθρο 5.9. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ  

Άρθρο 5.10. Αναπροσαρμογή τιμής  

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Αθανάσιος Ζούτσος 

 
 
 

 
 

Συντάχθηκε 
26 Οκτωβρίου 2018 

Ο Συντάξας 

   Θεωρήθηκε 
26 Οκτωβρίου 2018 

  Πρ. Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ 
                    Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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Παράρτημα I. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ 1 Φυσικό Αντικείμενο 

I.1.1. Περιβάλλον της σύμβασης 
 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ 6234 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / T.K. Ιθάκης 12 Γέρακας, 15344 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασίλειος Σκουρλής 

Τηλέφωνο 210 6604600 – 210 6662150 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο v.skourlis@156.syzefxis.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων 

Είδος δημόσιας σύμβασης Προμήθεια υλικών 

Κωδικός CPV: 

44613700-7, 44614000-7, 34928480-6,  
44618350-3, 44316000-8 
 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:  18PROC00____ 

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) :  

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 
 

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 112/2010), του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
(ΦΕΚ A΄ 143/2014), του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοι-
χεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και με όλες 
τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων» με σκοπό την κάλυψη 
αναγκών  του  Δήμου Παλλήνης και συγκεκριμένα για να ενισχυθεί η υφιστάμενη λειτουργία της υπηρεσίας 
αποκομιδής και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των δημοτών για βέλτιστη υπηρεσία καθαριότητας. Επιπλέον για 
λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, δημόσιας υγείας και για την αποκόμιση οικονομικών οφελών για το Δήμο 
Παλλήνης με περισσότερους κάδους οικιακών αστικών απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επισκευή των 
υπαρχόντων κάδων χρησιμοποιώντας καινούργια ανταλλακτικά όπως πλαστικά καπάκια (σκέπαστρα) και 
ανοξείδωτες λαμαρίνες για τον πυθμένα των υπαρχόντων μεταλλικών κάδων. 

Τα είδη της προμήθειας κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV2008), ως ακολούθως: 
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A/A-ΟΜΑΔΑ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV2008 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (€) 

1-Α 
 

44613700-7 

Απορριμματoφόρος Κάδος και συγκεκριμένα 
κάδος οικιακών απορριμμάτων 
 (χρώματος πράσινου) 

Τεμάχιο 271,00 59.620,00 

2-Β 44614000-7 
Κάδος και συγκεκριμένα κάδος ανακύκλωσης 
(χρώματος μπλε) 

 
 
 

Τεμάχιο 90,00 19.800,00 

3-Γ 34928480-6 
Δοχείο και κάδος απορριμμάτων και 
συγκεκριμένα επιστήλιο καλάθι απορριμμάτων 
(επιστήλιος κάδος με ειδική πινακίδα) 

 
 
 

Τεμάχιο 100,00 20.000,00 

4-Δ 44618350-3 

Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για 
κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.300 
λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων) 

 
 
 

Τεμάχιο 330,00 12.210,00 

5-Ε 44618350-3 

Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για 
κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 
λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων) 

 
 
 

Τεμάχιο 204,00 7.140,00 

6-ΣΤ 44316000-8 

Σιδηρικό είδος και συγκεκριμένα λαμαρίνα από 
γαλβανιζέ υλικό ή ισοδύναμης ποιότητας υλικό 
για επισκευή πυθμένων μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων απορριμμάτων, διαστάσεων 
68cmX76cm περίπου, πάχους 2mm τουλάχιστον 
(φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας για επισκευή 
μεταλλικών κάδων) 

 
 
 

Τεμάχιο 350,00 8.050,00 

   

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
126.820,00   

 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με 
ΑΝΟΙΚΤΟ-ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιο διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήρια ανάθεσης:  

(i) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – 
τιμής (συμφερότερη προσφορά) για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β & Γ και  

(ii) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για τις ΟΜΑΔΕΣ Δ, Ε & ΣΤ,  
για τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Τεχνικής Μελέτης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως αυτές 
περιγράφονται στα Παραρτήματα I έως VII και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Η ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 157.256,80  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός καθαρή αξία: €126.820,00 ,  ΦΠΑ : €30.436,80). 

I.1.2. Αντικείμενο της σύμβασης 
I.1.2.1. Περιγραφή 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων» με σκοπό την κάλυψη 
αναγκών  του  Δήμου Παλλήνης και συγκεκριμένα για να ενισχυθεί η υφιστάμενη λειτουργία της υπηρεσίας 
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αποκομιδής και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των δημοτών για βέλτιστη υπηρεσία καθαριότητας. Επιπλέον για 
λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, δημόσιας υγείας και για την αποκόμιση οικονομικών οφελών για το Δήμο 
Παλλήνης με περισσότερους κάδους οικιακών αστικών απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επισκευή των 
υπαρχόντων κάδων χρησιμοποιώντας καινούργια ανταλλακτικά όπως πλαστικά καπάκια (σκέπαστρα) και 
ανοξείδωτες λαμαρίνες για τον πυθμένα των υπαρχόντων μεταλλικών κάδων. 

I.1.2.2. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου  

(α) Ισχύουσες διατάξεις 
Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη: 

 Του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το Άρθρο 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το Άρθρο 55 «Σήματα». 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006). 

(β) Γενικές απαιτήσεις 
Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και σε ισχύ. 
Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο ή 
νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν τα 
Τεχνικά Φυλλάδια τα οποία μπορούν να υποβληθούν και ως απλά αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα.    

 Ο Δήμος Παλλήνης επιθυμεί από τους συμμετέχοντες, την κάλυψη όλων των παρακάτω τεχνικών 
προδιαγραφών ανά περιγραφόμενη κατηγορία όπως αυτά περιγράφονται: 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές θα ικανοποιούν πλήρως ή θα υπερκαλύπτουν τους 
παρακάτω  ενδεικτικούς τύπους που αναφέρονται: 
 
Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται βοηθητικοί ενδεικτικοί τύποι που καλύπτουν τις ζητούμενες προδιαγραφές 
και δεν αποτελούν απαίτηση παρά μόνο ως προς τις ελάχιστες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα 
ζητούμενα δείγματα που πρέπει να προσκομισθούν μία ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς του διαγωνισμού, για αξιολόγηση από την υπηρεσία του Δήμου. 
(Όπου αναφέρεται περίπου η απόκλιση είναι  ±2%).  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 
Απορριμματoφόρος Κάδος και συγκεκριμένα κάδος οικιακών απορριμμάτων 

   

Πλαστικοί κάδοι οικιακών απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) περίπου 
Α. Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) περίπου 
Οι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, προορίζονται για αποκομιδή απορριμμάτων και θα πρέπει: 
 

 Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, χωρητικότητας περίπου 1100 λίτρων κατά EN-840 
ή ισοδύναμου τύπου, που θα αποδεικνύεται από Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου και Δοκιμών από 
αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου, μεγάλης αντοχής κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών 
και εμπορικών απορριμμάτων προς το περιβάλλον. 

 Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, να ανταποκρίνονται προς την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία ΕΝ 840-2/5/6 στη νεότερη έκδοσή τους ή ισοδύναμου τύπου. 

 Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις, από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς 
φθορά χοντρόκοκκα και ογκώδη απορρίμματα. 

 Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές 
ουσίες. 
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 Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές 
συνθήκες αντοχής στον παγετό και υπεριώδη ακτινοβολία. 

 Ο χρωματισμός θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη 
χύτευση για μεγαλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα. Οι κάδοι θα φέρουν πράσινο χρώμα (σώμα και καπάκι). 

 Να φέρουν τέσσερις τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και δυο συστήματα ανάρτησης για 
την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ανυψωτικούς 
μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα και τύπου 
χτένας. 

 
Β. Τεχνικές Προδιαγραφές πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων  
 
Γενικά 
Ο κάδος πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνος με τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 840-2/5/6 ή 
ισοδύναμων τύπων. 
Η ονομαστική χωρητικότητα του κάδου 1.100 λίτρα περίπου πρέπει να ορίζεται σύμφωνα με τις κλάσεις που 
προβλέπονται στο ΕΝ 840 ή ισοδύναμου τύπου και να είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από 
πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής ή ισοδύναμης ποιότητας υλικό. Πρέπει να διαθέτει στεγανό ανοιγόμενο καπάκι, 
ποδομοχλό για το άνοιγμα του καπακιού και να κυλίεται σε τέσσερις (4) ρόδες. Θα έχει ικανό αριθμό 
χειρολαβών τύπου μονομπλόκ με το σώμα του κάδου. Θα είναι κατασκευασμένες από την πρέσσα και το 
καλούπι κατασκευής κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης. Για την εκκένωσή του πρέπει να προσαρμόζεται σε 
συστήματα ανατροπής τύπου χτένας ή βραχίονα. 
 
1. Διαστάσεις & Χωρητικότητα Κάδου 
Οι διαστάσεις του κάδου πρέπει να είναι σύμφωνες με το ΕΝ 840-1/2/3/4 ή ισοδύναμου τύπου, ενώ οι ανοχές 
διαστάσεων καθορίζονται στο παραπάνω πρότυπο.  
Η ονομαστική χωρητικότητα του κάδου πρέπει να ανήκει στη κατηγορία των 1100 λίτρων περίπου.  
 
2. Αντοχή Κάδου 
Δεδομένου ότι οι κάδοι δέχονται ισχυρές καταπονήσεις από την καθημερινή χρήση, τα χαρακτηριστικά αντοχής 
τους πρέπει να είναι όπως προδιαγράφονται στο πρότυπο ΕΝ840 ή ισοδύναμου τύπου.  
 
Η αντοχή των τοιχωμάτων του κάδου πιστοποιείται σύμφωνα με το EN 840/5 ή νεότερο, από τεστ σημειακής 
κρούσης σε καθορισμένες συνθήκες. 
  
Ο κάδος πρέπει να φέρει ενισχυμένα τοιχώματα στα σημεία ανάρτησης και κρούσης από το σύστημα 
ανατροπής, ώστε να αποτρέπεται η θραύση του μετά από παρατεταμένη χρήση. 
 
Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η ύπαρξη ενισχυμένων πλευρικών τοιχωμάτων και τοιχωμάτων δαπέδου (για 
ασφαλή στήριξη και αντοχή των βάσεων ανύψωσης του κάδου). 
 
3. Στεγανότητα 
Το καπάκι του κάδου πρέπει να είναι επαρκούς στιβαρότητας ώστε να κλείνει στεγανά στο χείλος εξαιτίας του 
βάρους του.  
 
Ο τρόπος σύνδεσης του καπακιού με το κυρίως σώμα  του κάδου μέσω ειδικής μεταλλικής  ή  πλαστικής μπάρας  
κατάλληλης διατομής και μήκους  όσο περίπου το πλάτος του κάδου. 
 
Το καπάκι 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. 
 
Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο όχημα, 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.  
Στο κατώτερο σημείο του πυθμένα του κάδου πρέπει να υπάρχει ειδική οπή αποχέτευσης για την εκροή των 
υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι ώστε να κλείνει 
στεγανά. 
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Ο κάδος θα φέρει ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο μέταλλο προκειμένου να αποφεύγεται η 
επαφή του χρήστη με το καπάκι για λόγους υγιεινής. Η τοποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην ανοίγονται οπές στον πυθμένα του κάδου. Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η ύπαρξη ενισχυμένου 
τοιχώματος (για ασφαλή στήριξη και αντοχή του καπακιού) και επαναφορά του καπακιού μετά το άνοιγμα 
στην αρχική του θέση. 
 
4. Σύστημα Πέδησης 
Οι κάδοι χωρητικότητας 1100 lt πρέπει να κυλίονται σε 4 τροχούς διαμέτρου τουλάχιστον Φ 200 με μεταλλική 
ζάντα και λάστιχο (βαρέως τύπου) λόγω του αυξημένου φορτίου που επωμίζονται. Σε αυτήν την περίπτωση οι 
τροχοί περιστρέφονται 360 μοίρες σε κατακόρυφο άξονα εξασφαλίζοντας την ευελιξία του κάδου. Στους 
τετράτροχους κάδους οι  δύο (2) από τους τροχούς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ποδόφρενο προκειμένου ο 
κάδος να ακινητοποιείται εύκολα. 
 
Ο κάθε τροχός θα πρέπει να στηρίζεται σε κατάλληλο υποστήριγμα και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής 
βάσης κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά 
τη χρήση του κάδου. 
 
 
5. Υλικό Πέδησης 
Ο κάδος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής ή ισοδύναμης ποιότητας υλικό, 
με ημερομηνία παραγωγής όχι πέραν του ενός έτους, δεδομένου ότι τυχόν παλαίωση επηρεάζει σημαντικά τις 
μηχανικές του ιδιότητες.   
Το υλικό κατασκευής του κάδου πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να 
αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία. 
Κατασκευή κάδων από αναγεννημένα πολυμερή πρέπει να αποκλείεται δεδομένου ότι υποβαθμίζονται οι 
μηχανικές αντοχές του τελικού προϊόντος και επιταχύνεται η χημική γήρανσή τους. 
 
6. Επιφάνειες  
Ο κάδος πρέπει να αποτελείται από λείες επιφάνειες, ώστε να μη σχίζονται οι σακούλες απορριμμάτων, 
δημιουργώντας επιπλέον ρύπανση. Αιχμηρές ακμές ή αιχμές πρέπει να αποφεύγονται. 
 
7. Άλλα Στοιχεία 
O κάδος πρέπει να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα του σε επιγραφή με ευμεγέθη γράμματα τον ανάδοχο οργανισμό 
που τον προμηθεύτηκε καθώς και το έτος προμήθειας (στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με 
ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση). Επίσης ο κάθε κάδος πρέπει να είναι εφοδιασμένος στις δύο (2) πλευρές του με 
ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. Ο κάδος πρέπει να κατασκευάζεται 
σε βιομηχανία πιστοποιημένη με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμου τύπου. 
 
8. Δείγμα 
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει: 
Όμοιο Δείγμα πλαστικού κάδου απορριμμάτων 1.100 λίτρων συγκρινόμενο και σε συμφωνία με την Τεχνική 
Προσφορά του διαγωνιζόμενου, στις αποθήκες του Δήμου Παλλήνης μία ημέρα πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς του διαγωνισμού  με σχετική απόδειξη (δελτίο αποστολής) η οποία θα 
επισυναφθεί στην Τεχνική Προσφορά. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν δείγμα (κάδο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αντιπροσωπεύουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν, να ελεγχθούν από την 
αρμόδια επιτροπή ως προς τον αντίστοιχο πίνακα αξιολόγησης. Το ανωτέρω δείγμα δεν θα επιστραφεί μετά την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η προσκόμιση του δείγματος θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 
9. Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (επί ποινή αποκλεισμού) 

o Ισχύουσα άδεια λειτουργίας εργοστασίου κατασκευής των πλαστικών κάδων, καθώς και παραστατικό 
πιστοποίησης του εν λόγω εργοστασίου, για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή 
ισοδύναμου τύπου. 

 
o Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμου τύπου για το 

παρεχόμενο service (πεδίο εφαρμογής:διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του δημοπρατούμενου είδους). 
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o Στη περίπτωση που ο προμηθευτής αναθέτει σε εξωτερικά συνεργεία την επισκευή των κάδων, θα 
πρέπει 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 δημοπρατούμενου είδους ισχύος τουλάχιστον 
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 
o Συμβόλαιο αποκλειστικής αντιπροσώπευσης του οίκου κατασκευής των πλαστικών κάδων σε περίπτωση 

που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής.  
 

o Θα υπάρχουν επίσης για τα προσφερόμενα είδη κάδων Πιστοποιητικά Ποιότητας και ελέγχου ΕΝ 840 
1/2/5/6 στη νεότερη έκδοσή τους ή ισοδύναμων τύπων από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου μαζί με 
Αναλυτική Έκθεση Δοκιμών και Ελέγχου των προσφερόμενων κάδων, CE για τον συγκεκριμένο τύπο 
κάδου,  καθώς και πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001, ISO 14001 και 
ISO 18001 ή ισοδύναμων τύπων. 

  
o Επιπλέον θα υπάρχουν Πιστοποιητικά Ποιότητας με σήμανση είτε RAL, είτε GS ή ισοδύναμων τύπων από  

Αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου και η σήμανση αυτή θα είναι ανάγλυφα θερμοεκτυπωμένη στο 
προσφερόμενο κάδο (στο σώμα ή στο καπάκι). 

 
10. Συμπληρωματικά Στοιχεία (επί ποινή αποκλεισμού) 
Θα κατατεθούν: 
Α. Υπεύθυνες δηλώσεις όπως παρακάτω:  
- Υπεύθυνη δήλωση θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά για επαρκή εγγύηση καλής λειτουργίας  του οίκου 
κατασκευής για τους προσφερόμενους κάδους τουλάχιστον ενός έτους και κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον 
για μία δεκαετία και σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη ζήτησή τους. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής 
δεν είναι και κατασκευαστής των προσφερόμενων κάδων θα επισυναφθεί στη τεχνική προσφορά το συμβόλαιο 
αποκλειστικής αντιπροσώπευσης για όλη την Ελληνική επικράτεια που θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η ύπαρξη μεγαλύτερης έγγραφης εγγύησης σε έτη και η έγγραφη μεγαλύτερη 
κάλυψη ανταλλακτικών σε έτη. 
-Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης ότι θα 
γίνεται το πολύ εντός τριών  (3) εργάσιμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα ο μικρότερος χρόνος 
ανταπόκρισης του συνεργείου και ο μικρότερος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης. 
-Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης των κάδων που θα γίνει στην έδρα του Δήμου με 
τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα ο μικρότερος χρόνος παράδοσης. 
-Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, με την οποία να δηλώνονται μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση καθώς και ότι 
είναι ενήμερος προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης.  
 
Β. Tεχνική προσφορά, και prospectus θα συνοδεύουν την προσφορά καθώς και σήμα ασφάλειας CE για τον 
προσφερόμενο κάδο. 

o Αναλυτική κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου αυτής. 
 

o Κατάσταση προσωπικού κατ’ ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή, με τουλάχιστον έναν 
διπλωματούχο μηχανικό. 

 
Γ. Αποδείξεις της χρηματοπιστωτικής ικανότητας των διαγωνιζομένων όπως: 

o Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις. Βεβαίωση τράπεζας με την οποία να αποδεικνύεται ότι η 
χρηματοπιστωτική του ικανότητα καλύπτει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 

o Ισολογισμοί στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας και ανάλογα με το χρόνο έναρξης των 
δραστηριοτήτων (Ελάχιστη απαίτηση: Τελευταίοι τρεις επίσημα δημοσιευμένοι ισολογισμοί σύμφωνα 
με την νομοθεσία όπου δεν θα προκύπτουν ζημίες).   
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Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόμενους κάδους, θα αξιολογηθεί 
επιπρόσθετα και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία των προαναφερόμενων 
Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, 
εκφρασμένα κατά EN, DΙΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π. 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο το κάτωθι ερωτηματολόγιο: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Συμφωνία Τεχνικής Προσφοράς προς Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

2 Σύστημα ανάρτησης-Περιγραφή: 
Σύστημα πείρου ανάρτησης κάδoυ για ανύψωση 
και ανατροπή από αντίστοιχους διεθνών 
προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς 
απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων 
κάδων, τύπου περιστροφέα με πείρους 
ανάρτησης και τύπου χτένας. 
Υλικά Ποιότητας-Διαστάσεις (μήκος-διάμετρος 
και συνολικό μήκος βάσης πείρου). 

ΝΑΙ   

3 Σύστημα πέδησης-Περιγραφή: 
Σύστημα ποδομοχλού. Υλικά Ποιότητας 

ΝΑΙ   

4 Βάσεις κάδου-Περιγραφή: 
Βάσεις στήριξης τροχών με το σώμα του κάδου 
απορριμμάτων, 
Υλικά Ποιότητας τροχών και ζαντών, διαστάσεις, 
διάμετρος και πάχος τροχών και ζαντών, 
δυνατότητα περιστροφής αυτών κατά 360ο 

ΝΑΙ   

5 Κυρίως Σώμα κάδου-Περιγραφή: 
Πάχος τοιχωμάτων σώματος κάδου (πλευρικών 
και δαπέδου). 

ΝΑΙ   

6 Καπάκι κάδου-Περιγραφή:  
Υλικά Ποιότητας καπακιού, μήκος ακτίνας 
κύκλου περιστροφής καπακιού εξωτερικά. 
Τρόπος σύνδεσης του καπακιού με το κυρίως 
σώμα  του κάδου μέσω ειδικής μεταλλικής  ή  
πλαστικής μπάρας  κατάλληλης διατομής και 
μήκους  όσο περίπου το πλάτος του κάδου 
 

ΝΑΙ   

7 Χωρητικότητα κάδου-Ωφέλιμος όγκος κάδου-
Ωφέλιμο Φορτίο κάδου-Ποιότητα υλικού-
Εργονομία   
Επίδειξη Δείγματος-Λειτουργικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά-Συμπεράσματα Επίδειξης 

ΝΑΙ   

8 Πιστοποιητικά Ποιότητας σύμφωνα με 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες από Ε.Ε. 
Εργοστάσιο κατασκευής των πλαστικών κάδων, 
καθώς και παραστατικό πιστοποίησης του εν 
λόγω εργοστασίου για σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

ΝΑΙ   

9 Χρόνος παράδοσης ΝΑΙ   

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

11 Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση, 
διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών και τεχνική 
βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή μετά την 
πώληση 

ΝΑΙ   

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΟΜΑΔΑ Α 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1 
Συμφωνία Τεχνικής Προσφοράς προς Τεχνικές 
Προδιαγραφές Μελέτης  

100-120 5,00 

2 

Σύστημα ανάρτησης: 
Σύστημα πείρου ανάρτησης κάδoυ για ανύψωση και 
ανατροπή από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών 
ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων 
οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με 
πείρους ανάρτησης και τύπου χτένας. 
Υλικά Ποιότητας-Διαστάσεις (μήκος-διάμετρος και 
συνολικό μήκος βάσης πείρου). Θα αξιολογηθεί 
επιπρόσθετα η ύπαρξη ενισχυμένων πλευρικών 
τοιχωμάτων και τοιχωμάτων δαπέδου (για ασφαλή 
ανάρτηση και αντοχή του κάδου από τους μηχανισμούς 
των απορριμματοφόρων οχημάτων) 

100-120 10,00 

3 
Σύστημα πέδησης: 
Σύστημα ποδομοχλού. Υλικά Ποιότητας 

100-120 10,00 

4 

Βάσεις κάδου: 
Βάσεις στήριξης τροχών με το σώμα του κάδου 
απορριμμάτων, 
Υλικά Ποιότητας τροχών και ζαντών, διαστάσεις, 
διάμετρος και πάχος τροχών και ζαντών, δυνατότητα 
περιστροφής αυτών κατά 360ο  

100-120 10,00 

5 

Κυρίως Σώμα κάδου: 
Πάχος τοιχωμάτων σώματος κάδου (πλευρικών και 
δαπέδου). Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η ύπαρξη 
ενισχυμένων πλευρικών τοιχωμάτων και τοιχωμάτων 
δαπέδου (για ασφαλή στήριξη και αντοχή των βάσεων 
ανύψωσης του κάδου) 

100-120 10,00 

6 

Καπάκι κάδου:  
Υλικά Ποιότητας καπακιού, μήκος ακτίνας κύκλου 
περιστροφής καπακιού εξωτερικά. Τρόπος σύνδεσης του 
καπακιού με το κυρίως σώμα  του κάδου μέσω ειδικής 
μεταλλικής  ή  πλαστικής μπάρας  κατάλληλης διατομής 
και μήκους  όσο περίπου το πλάτος του κάδου. Θα 
αξιολογηθεί επιπρόσθετα η ύπαρξη ενισχυμένου 
τοιχώματος (για ασφαλή στήριξη και αντοχή του 
καπακιού) και επαναφορά του καπακιού μετά το 
άνοιγμα στην αρχική του θέση 

100-120 10,00 

7 

Χωρητικότητα κάδου-Ωφέλιμος όγκος κάδου-Ωφέλιμο 
Φορτίο κάδου-Ποιότητα υλικού-Εργονομία   
Επίδειξη Δείγματος-Λειτουργικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά-Συμπεράσματα Επίδειξης  

100-120 10,00 

8 
Πιστοποιητικά Ποιότητας σύμφωνα με Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες από Ε.Ε. 
Εργοστάσιο κατασκευής των πλαστικών κάδων, καθώς 

100-120 5,00 
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και παραστατικό πιστοποίησης του εν λόγω εργοστασίου, 
για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ     

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 10,00 

10 
Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη  

100-120 10,00 

11 Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση, διασφάλιση 
παροχής ανταλλακτικών και τεχνική βοήθεια εκ μέρους 
του προμηθευτή μετά την πώληση 

100-120 10,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 
βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανοιγμένη 
προσφορά, από τον τύπο: 
 

λ = Ο.Π. 
   U 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΟΜΑΔΑ Β 

Κάδος και συγκεκριμένα κάδος ανακύκλωσης  

 

Πλαστικοί κάδοι ανακύκλωσης χωρητικότητας 1100 λίτρων (lt) περίπου 

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής ανακύκλωσης, πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας κάδων απορριμμάτων. Πρέπει να είναι 
ικανοί να δεχθούν συσκευασίες και ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί κ.λπ. καθώς 
και ανακυκλώσιμα αντικείμενα με μεγάλο όγκο (χαρτόκουτα ή άλλες συσκευασίες κ.λπ.). Η γεωμετρική 
χωρητικότητα πρέπει να είναι 1100 λίτρα. 

Οι κάδοι θα έχουν μπλε χρώμα (σώμα και καπάκι) τύπου RAL και ο χρωματισμός θα έχει επιτευχθεί με προσθήκη 
κατάλληλων χρωστικών στην α' ύλη ή αντίστοιχη διαδικασία. 
 

1. Κυρίως σώμα κορμός 
Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς 
αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, 
καθώς και την πλήρη εκκένωση από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά τη στρέψη τους από τον μηχανισμό 
ανύψωσης. 
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Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά την μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως 
σώμα του κάδου θα πρέπει να είναι ισχυρό, με τουλάχιστον δύο κάθετες νευρώσεις στο εμπρόσθιο και δύο στο 
οπίσθιο τμήμα του σώματος, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του.  
Για την ανύψωση και ανατροπή τους από τον ανυψωτικό μηχανισμό των απορριμματοφόρων, οι κάδοι, θα 
πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα ισχυρές υποδοχές με συμμετρικούς κυλινδροειδείς σωλήνες 
(πείρους ανάρτησης) ικανού μήκους και διαμέτρου, ενισχυμένους εσωτερικά με μεταλλικούς κυλίνδρους (ή 
αντίστοιχη διάταξη). 
Τα έδρανα ανύψωσης απαραίτητα, θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό μήκος και υποχρεωτικά θα εκτείνονται από 
την μία πλευρική χειρολαβή έως την άλλη σε κατάλληλο μήκος σε όλο το μεταξύ τους διαθέσιμο άνοιγμα 
προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αντοχή και διανομή του βάρους του κάδου.  
Θα προσαρμόζονται σταθερά και ασφαλώς με ικανούς σε αριθμό κατάλληλους ισχυρούς κοχλίες στο σώμα του 
κάδου. 
Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπάρχει στο μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου μια ειδική υποδοχή σχήματος 
κτένας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 840 ή ισοδύναμου τύπου.   
Ο κάδος θα πρέπει να φέρει απαραίτητα στις άνω γωνίες του, τέσσερις χειρολαβές (επιθυμητό είναι σε 
περίπτωση θραύσης να μπορούν να αντικατασταθούν) κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη 
μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. Οι χειρολαβές θα είναι λείες εξωτερικά και με εγκάρσιες 
αυλακώσεις εσωτερικά, για να δίνουν λαβή στους χρήστες και δεν θα τραυματίζει τα χέρια ενώ παράλληλα δεν 
θα γλιστράει το χέρι.  
Οι χειρολαβές θα δίνουν τη δυνατότητα άνετης πρόσβασης του χεριού και θα εξέχουν ελαφρώς της 
κατακόρυφης ακμής. Στο μέσον των δύο πλευρικών επιφανειών δύναται να φέρει και δύο πρόσθετες 
χειρολαβές, αφαιρούμενες (επιθυμητό, με δυνατότητα αντικατάστασής τους), για επιπλέον άνεση και ευκολία. 
Στο κάτω τμήμα του σώματος του κάδου, θα υπάρχουν ειδικά σημεία έδρασης των τροχών, με κατάλληλα 
εξωτερικά ισχυρά κατακόρυφα νεύρα με  ύψος  τουλάχιστον 50mm, τα οποία θα εκτείνονται και στο εσωτερικό 
του κάδου, στον πυθμένα, για μεγαλύτερη αντοχή κατά τη χρήση και ειδικά κατά την κάθοδο από το 
απορριμματοφόρο και το πλυντήριο κάδων. 
 

2. Τροχοί 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου με μεταλλική ζάντα από συμπαγές ελαστικό άριστης 
κατασκευής και ποιότητας, διαμέτρου ∅200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 
360°, 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 ή αντίστοιχη διάταξη 
και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να 
δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά την χρήση του κάδου. 
Οι δύο μπροστινοί τροχοί πρέπει να έχουν σύστημα πέδησης με ποδόφρενο το οποίο πρέπει να ενεργοποιείται 
με απλό πάτημα του ποδιού. 
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δύο τροχούς που 
ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι. Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει 
ειδική οπή ικανής διαμέτρου για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να 
καλύπτεται με ειδική τάπα και ελαστική τσιμούχα και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 
3. Καπάκι  Κάδου 

Το καπάκι πρέπει υποχρεωτικά να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με υπερυψωμένους ανεξάρτητους  
μεντεσέδες (ή αντίστοιχη διάταξη) τύπου μονομπλόκ από το καλούπι και με ζεύγη πείρων, μέσω των οποίων θα 
σχηματίζονται δύο πρόσθετες χειρολαβές για χειρισμό του κάδου, από το πίσω μέρος και για να υπάρχει 
μεγαλύτερη ελαστικότητα του καπακιού κατά τους χειρισμούς που πραγματοποιούνται στο απορριμματοφόρο. 
Το καπάκι θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ 
κατά την εκκένωση θα ανοίγει αυτόματα κατά την ανύψωση του κάδου.  
Η κατασκευή του καπακιού θα είναι ειδικά ενισχυμένη, με βαθιές νευρώσεις, για να αντέχει στις καταπονήσεις 
και τα χτυπήματα. 
Δεξιά και αριστερά του σώματος του κάδου θα φέρει απαραίτητα ειδικό  
«χείλος» προεξέχων του σώματος με κατακόρυφη φορά προς τα κάτω, προκειμένου μα μην επιτρέπει την 
εισροή  των νερών της βροχής στον κάδο. 
Θα φέρει απαραίτητα τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εγκάρσιες νευρώσεις μεγάλου βάθους, εκ των οποίων οι 
δύο θα πρέπει να εκτείνονται από την εμπρόσθια έως την οπίσθια πλευρά με ύψος περίπου πέντε εκατοστών, 
σε κατάλληλες αποστάσεις. 
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Θα είναι σχεδιασμένο ώστε να κλείνει ερμητικά εμπρός και πίσω με το σώμα του κάδου χωρίς να αφήνει κενά, 
υπερκαλύπτοντας το χείλος του κυρίου σώματος και σε κεκλιμένα επίπεδα, χωρίς κενά και αστοχίες, να αντέχει 
σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό.  
Θα φέρει μία χειρολαβή τουλάχιστον σε κάθε πλευρά του (δεξιά-αριστερά και εμπρός). 
Θα ανοίγει  με το χέρι, καθώς και με ποδομοχλό, που θα διαθέτει κατακόρυφες ράβδους, για το άνοιγμα και 
πεντάλ. Στο άνω μέρος των ράβδων, θα υπάρχει ροδέλα (ή αντίστοιχη διάταξη) η οποία θα κινείται σχεδόν 
ολόκληρη, μέσα σε ειδικό «αυλάκι» (οδηγό τουλάχιστον 2cm βάθους), ο οποίος θα σχηματίζεται εντός του 
καπακιού, αποκλειστικά κατά τη χύτευση (εξαιρουμένων πρόσθετων κατασκευών) από άκρη σε άκρη, για να 
μην δημιουργείται πρόβλημα (στράβωμα) της ράβδου του ποδομοχλού ή και παραμόρφωση στο καπάκι κατά 
τη χρήση αλλά και εύκολη φθορά του (σπάσιμο). 
 

4. Άλλα στοιχεία  
Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (σώμα – μεντεσέδες καπακιού, καπάκι) θα είναι τύπου μονομπλόκ 
κατασκευασμένα με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο 
υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες ή 
αντίστοιχη ποιοτική διαδικασία, ώστε να έχει ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, 
κλιματολογικές μεταβολές (ακόμα και απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου. Το πάχος υλικού 
του σώματος του όλου του κάδου (σώμα και πυθμένας) θα είναι  5mm τουλάχιστον. 
Οι κάδοι θα φέρουν κατ’ ελάχιστον, ανάγλυφα κατά τη χύτευση, τις εξής σημάνσεις: το  εργοστάσιο 
κατασκευής, την ημερομηνία κατασκευής, τον σειριακό αριθμό, το διεθνές πρότυπο ΕΝ 840 ή ισοδύναμου 
τύπου, τη σήμανση διασφάλισης ποιότητας κάδων RAL, NF ή ισοδύναμο (στο σώμα και στο καπάκι 
υποχρεωτικά) από ενδεδειγμένο και διαπιστευμένο οργανισμό διασφάλισης ποιότητας για κάδους 
απορριμμάτων.  
 

5. Λοιπά Στοιχεία 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων. 
Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να πλένονται αυτομάτως από ειδικά οχήματα πλύσεως που 
κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από 
το ανυψωτικό του απορριμματοφόρου και του πλυντηρίου κάδων. 
α) Οι κάδοι θα φέρουν  δύο (2) αντανακλαστικές λωρίδες, δεξιά και αριστερά στο εμπρόσθιο μέρος  τύπου 1-
ζέβρας ή αντίστοιχου τύπου. 
β) Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία, ανάγλυφα ή με ανεξίτηλη 
θερμοεκτύπωση κατ’ελάχιστον τα παρακάτω: 

• Ο αύξων αριθμός 

• Η χωρητικότητα των κάδων σε λίτρα 

• Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος σε κιλά 

• Η σήμανση CE 

• Η σήμανση EN 840 ή ισοδύναμου τύπου 

• Το έτος κατασκευής 

• Η σήμανση διασφάλισης ποιότητας RAL, NF ή ισοδύναμο (στο σώμα και το καπάκι) 

• Η χώρα προέλευσης  

• Η ένδειξη για την μη απόρριψη καιόμενων αντικειμένων 
 
Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχει το λογότυπο του Δήμου με θερμοεκτύπωση «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2018». 
 

6. Δείγμα 
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει: 
Όμοιο Δείγμα πλαστικού κάδου απορριμμάτων 1.100 λίτρων συγκρινόμενο και σε συμφωνία με την Τεχνική 
Προσφορά του διαγωνιζόμενου, στις αποθήκες του Δήμου Παλλήνης μία ημέρα πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς του διαγωνισμού με σχετική απόδειξη (δελτίο αποστολής) η οποία θα 
επισυναφθεί στην Τεχνική Προσφορά. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν δείγμα (κάδο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αντιπροσωπεύουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν, να ελεγχθούν από την 
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αρμόδια επιτροπή ως προς τον αντίστοιχο πίνακα αξιολόγησης. Το ανωτέρω δείγμα δεν θα επιστραφεί μετά την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η προσκόμιση του δείγματος θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 

7. Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (επί ποινή αποκλεισμού) 
o Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, για σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμου τύπου,  & OSHAS 18001:2007 ή ισοδύναμου τύπου,   του 
προμηθευτή για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. 

o Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, για σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 14001:2015 & OSHAS 18001:2007 ή ισοδύναμου τύπου,  του κατασκευαστή. 

 
Με την προσφορά θα κατατεθεί: 
Α. Πιστοποιητικό κατά EN 840 ή ισοδύναμου τύπου. 

Β. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για κάδους απορριμμάτων και διαδικασίες παραγωγής RAL, NF ή 

ισοδύναμο, όπου θα επιτρέπει στον κατασκευαστή την αποτύπωση της ανάλογης σφραγίδας διασφάλισης 

ποιότητας στο σώμα και στο καπάκι. 

Γ. Δήλωση συμμόρφωσης CE.  

Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητάς τους RALGZ951/1 ή ισοδύναμης πιστοποίησης (προσκομίζοντας όλα 

τα σχετικά αποδεικτικά της ισοδύναμης πιστοποίησης για συνεχή έλεγχο και πιστοποίηση του παραγόμενου 

προϊόντος). Θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για τη διασφάλιση της ποιότητας 

του προσφερόμενου είδους με την προσκόμιση του ανωτέρω πιστοποιητικού ή της ισοδύναμης πιστοποίησης, 

πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν των δύο ετών). Ενδεικτικά αναφέρεται ως ισοδύναμη της πιστοποίησης κατά 

RAL η πιστοποίηση από το NF που εκδίδεται από τον οργανισμό AFNOR. 

 

8. Συμπληρωματικά Στοιχεία (επί ποινή αποκλεισμού) 
Θα κατατεθούν: 
Α. Υπεύθυνες δηλώσεις όπως παρακάτω:  
- Υπεύθυνη δήλωση θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά για επαρκή εγγύηση καλής λειτουργίας  του οίκου 
κατασκευής για τους προσφερόμενους κάδους τουλάχιστον ενός έτους και κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον 
για μία δεκαετία και σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τη ζήτησή τους. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής 
δεν είναι και κατασκευαστής των προσφερόμενων κάδων θα επισυναφθεί στη τεχνική προσφορά το συμβόλαιο 
αποκλειστικής αντιπροσώπευσης για όλη την Ελληνική επικράτεια που θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η ύπαρξη μεγαλύτερης έγγραφης εγγύησης σε έτη και η έγγραφη μεγαλύτερη 
κάλυψη ανταλλακτικών σε έτη. 
-Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης/αποκατάστασης ότι θα 
γίνεται το πολύ εντός τριών  (3) εργάσιμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη 
αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα ο μικρότερος χρόνος 
ανταπόκρισης του συνεργείου και ο μικρότερος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης. 
-Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης των κάδων που θα γίνει στην έδρα του Δήμου με 
τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα ο μικρότερος χρόνος παράδοσης. 
-Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, με την οποία να δηλώνονται μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση καθώς και ότι 
είναι ενήμερος προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης.  
 
Β. Tεχνική προσφορά, και prospectus θα συνοδεύουν την προσφορά καθώς και σήμα ασφάλειας CE για τον 
προσφερόμενο κάδο. 

o Αναλυτική κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου αυτής. 
 

o Κατάσταση προσωπικού κατ’ ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή, με τουλάχιστον έναν 
διπλωματούχο μηχανικό. 

 
Γ. Αποδείξεις της χρηματοπιστωτικής ικανότητας των διαγωνιζομένων όπως: 

o Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις. Βεβαίωση τράπεζας με την οποία να αποδεικνύεται ότι η 
χρηματοπιστωτική του ικανότητα καλύπτει τον προϋπολογισμό της σύμβασης. 
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o Ισολογισμοί στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας και ανάλογα με το χρόνο έναρξης των 
δραστηριοτήτων (Ελάχιστη απαίτηση: Τελευταίοι τρεις επίσημα δημοσιευμένοι ισολογισμοί σύμφωνα 
με την νομοθεσία όπου δεν θα προκύπτουν ζημίες).   

 
Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόμενους κάδους, θα αξιολογηθεί 
επιπρόσθετα και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία των προαναφερόμενων 
Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, 
εκφρασμένα κατά EN, DΙΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.  
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο το κάτωθι ερωτηματολόγιο: 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΟΜΑΔΑ B 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Συμφωνία Τεχνικής Προσφοράς προς Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

ΝΑΙ   

2 Σύστημα ανάρτησης-Περιγραφή: 
Σύστημα πείρου ανάρτησης κάδoυ για ανύψωση 
και ανατροπή από αντίστοιχους διεθνών 
προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς 
απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων 
κάδων, τύπου περιστροφέα με πείρους 
ανάρτησης και τύπου χτένας. 
Υλικά Ποιότητας-Διαστάσεις (μήκος-διάμετρος 
και συνολικό μήκος βάσης πείρου). 

ΝΑΙ   

3 Σύστημα πέδησης-Περιγραφή: 
Σύστημα ποδομοχλού. Υλικά Ποιότητας 

ΝΑΙ   

4 Βάσεις κάδου-Περιγραφή: 
Βάσεις στήριξης τροχών με το σώμα του κάδου 
απορριμμάτων, 
Υλικά Ποιότητας τροχών και ζαντών, διαστάσεις, 
διάμετρος και πάχος τροχών και ζαντών, 
δυνατότητα περιστροφής αυτών κατά 360ο 

ΝΑΙ   

5 Κυρίως Σώμα κάδου-Περιγραφή: 
Πάχος τοιχωμάτων σώματος κάδου (πλευρικών 
και δαπέδου). 

ΝΑΙ   

6 Καπάκι κάδου-Περιγραφή:  
Υλικά Ποιότητας καπακιού, μήκος ακτίνας 
κύκλου περιστροφής καπακιού εξωτερικά. 
Τρόπος σύνδεσης του καπακιού με το κυρίως 
σώμα  του κάδου μέσω ειδικής μεταλλικής  ή  
πλαστικής μπάρας  κατάλληλης διατομής και 
μήκους  όσο περίπου το πλάτος του κάδου 

ΝΑΙ   

7 Χωρητικότητα κάδου-Ωφέλιμος όγκος κάδου-
Ωφέλιμο Φορτίο κάδου-Ποιότητα υλικού-
Εργονομία   
Επίδειξη Δείγματος-Λειτουργικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά-Συμπεράσματα Επίδειξης 

ΝΑΙ   

8 Πιστοποιητικά Ποιότητας σύμφωνα με 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες από Ε.Ε. 
Εργοστάσιο κατασκευής των πλαστικών κάδων, 
καθώς και παραστατικό πιστοποίησης του εν 
λόγω εργοστασίου για σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

9 Χρόνος παράδοσης ΝΑΙ   

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη ΝΑΙ   

11 Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση, 
διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών και τεχνική 
βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή μετά την 
πώληση 

ΝΑΙ   

 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1 
Συμφωνία Τεχνικής Προσφοράς προς Τεχνικές 
Προδιαγραφές Μελέτης  

100-120 5,00 

2 

Σύστημα ανάρτησης: 
Σύστημα πείρου ανάρτησης κάδoυ για ανύψωση και 
ανατροπή από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών 
ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων 
οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με 
πείρους ανάρτησης και τύπου χτένας. 
Υλικά Ποιότητας-Διαστάσεις (μήκος-διάμετρος και 
συνολικό μήκος βάσης πείρου). Θα αξιολογηθεί 
επιπρόσθετα η ύπαρξη ενισχυμένων πλευρικών 
τοιχωμάτων και τοιχωμάτων δαπέδου (για ασφαλή 
ανάρτηση και αντοχή του κάδου από τους μηχανισμούς 
των απορριμματοφόρων οχημάτων) 

100-120 10,00 

3 
Σύστημα πέδησης: 
Σύστημα ποδομοχλού. Υλικά Ποιότητας 

100-120 10,00 

4 

Βάσεις κάδου: 
Βάσεις στήριξης τροχών με το σώμα του κάδου 
απορριμμάτων, 
Υλικά Ποιότητας τροχών και ζαντών, διαστάσεις, 
διάμετρος και πάχος τροχών και ζαντών, δυνατότητα 
περιστροφής αυτών κατά 360ο  

100-120 10,00 

5 

Κυρίως Σώμα κάδου: 
Πάχος τοιχωμάτων σώματος κάδου (πλευρικών και 
δαπέδου). Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η ύπαρξη 
ενισχυμένων πλευρικών τοιχωμάτων και τοιχωμάτων 
δαπέδου (για ασφαλή στήριξη και αντοχή των βάσεων 
ανύψωσης του κάδου) 

100-120 10,00 

6 

Καπάκι κάδου:  
Υλικά Ποιότητας καπακιού, μήκος ακτίνας κύκλου 
περιστροφής καπακιού εξωτερικά. Τρόπος σύνδεσης του 
καπακιού με το κυρίως σώμα  του κάδου μέσω ειδικής 
μεταλλικής  ή  πλαστικής μπάρας  κατάλληλης διατομής 
και μήκους  όσο περίπου το πλάτος του κάδου. Θα 
αξιολογηθεί επιπρόσθετα η ύπαρξη ενισχυμένου 
τοιχώματος (για ασφαλή στήριξη και αντοχή του 
καπακιού) και επαναφορά του καπακιού μετά το 
άνοιγμα στην αρχική του θέση 

100-120 10,00 

7 

Χωρητικότητα κάδου-Ωφέλιμος όγκος κάδου-Ωφέλιμο 
Φορτίο κάδου-Ποιότητα υλικού-Εργονομία   
Επίδειξη Δείγματος-Λειτουργικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά-Συμπεράσματα Επίδειξης  

100-120 10,00 
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8 

Πιστοποιητικά Ποιότητας σύμφωνα με Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες από Ε.Ε. 
Εργοστάσιο κατασκευής των πλαστικών κάδων, καθώς 
και παραστατικό πιστοποίησης του εν λόγω εργοστασίου, 
για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

100-120 5,00 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ     

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 10,00 

10 
Εγγύηση καλής λειτουργίας σε έτη  

100-120 10,00 

11 Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση, διασφάλιση 
παροχής ανταλλακτικών και τεχνική βοήθεια εκ μέρους 
του προμηθευτή μετά την πώληση 

100-120 10,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 
βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανοιγμένη 
προσφορά, από τον τύπο: 
 

λ = Ο.Π. 
   U 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Δοχείο και κάδος απορριμμάτων και συγκεκριμένα επιστήλιο καλάθι απορριμμάτων (επιστήλιος 

κάδος με ειδική πινακίδα) 
 

Επιστήλιος κάδος απορριμμάτων χειρός 
Θα είναι κατάλληλος για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών. Θα είναι 
εύχρηστος, λειτουργικός με δυνατότητα ευχέρειας καθαρισμού και θα συμβάλλει με την παρουσία του στην 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Ο επιστήλιος κάδος θα έχει ικανοποιητικό φινίρισμα και γενικά καλαίσθητη 
εμφάνιση.  
 
Το κυρίως σώμα θα είναι σχήματος ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου διαστάσεων 50cm x 50cm x 25cm περίπου 
με όλες τις πλευρές να κατασκευάζονται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ή ισοδύναμης ποιότητας υλικό (διάτρητη καρέ 
και βαμμένη ηλεκτροστατικά ή αντίστοιχη διαδικασία) πάχους τουλάχιστον 1mm και την μπροστινή πλευρά από 
πινακίδα πάχους τουλάχιστον 2mm. Η λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1mm θα φέρει τρύπες σχήματος 
τετραγώνου, διαστάσεων 1cm x 1cm περίπου, οι οποίες θα είναι διατεταγμένες σε όλη την επιφάνεια της κάθε 
πλευράς σε κάνναβο με οριζόντια και κατακόρυφη κατάλληλη απόσταση. H πάνω πλευρά θα λειτουργεί ως 
καπάκι και θα ανοίγει με τη βοήθεια δύο μεντεσέδων βαρέου τύπου ή αντίστοιχη διάταξη (οι μεντεσέδες θα 
είναι ηλεκτροκολλημένοι με argon-αργκόν στο πίσω μέρος του κάδου), ώστε να υπάρχει μέγιστη ευχέρεια να 
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εξαχθούν με ευκολία και ταχύτητα τα απορρίμματα εντός του κάδου. Το καπάκι θα φέρει τρύπα σχήματος 
τετραγώνου, ανάλογα με τις επιλογές της υπηρεσίας, ικανής χωρητικότητας ώστε να μπορεί ο πολίτης να ρίψει 
αντικείμενα μικρού μεγέθους. Η πινακίδα η οποία προτρέπει τους πολίτες να διατηρούν την πόλη καθαρή και να 
ρίπτουν τα άχρηστα αντικείμενα εντός του κυρίως σώματος του κάδου (χωρητικότητας 60lt περίπου), θα 
βιδώνεται μέσω ικανών σε αριθμό ανοξείδωτων βιδών με τα αντίστοιχα παξιμάδια τους.  
 
Ο μεταλλικός, ορθογωνικής διατομής στύλος θα έχει διαστάσεις 6cm(μήκος) x 6cm(πλάτος) x 100cm(ύψος) 
περίπου και θα είναι ηλεκτροκολλημένος με argon-αργκόν στην πίσω κατακόρυφη πλευρά του κυρίως σώματος 
του κάδου καθώς και στη βάση έδρασης ή θα υπάρχει αντίστοιχη διάταξη. Η βάση έδρασης θα είναι επίσης 
ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 15cm x 15cm x 0,8cm (πάχος) περίπου και φέρει ικανές σε αριθμό κυκλικής 
διατομής τρύπες. Ο επιστήλιος κάδος θα πακτώνεται σταθερά μέσω ικανών σε αριθμό βιδών στη βάση έδρασης 
και θα διαμορφώνει την απαραίτητη φέρουσα ικανότητα ώστε να μεταφέρονται με ασφάλεια τα φορτία στο 
έδαφος.    
 
Τα μεταλλικά μέρη θα προστατεύονται με μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) ή άλλη ποιοτική διαδικασία 
και έπειτα θα βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας polyester δύο στρωμάτων ή με άλλη ποιοτική 
διαδικασία. Το φινίρισμα θα είναι ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε RAL απόχρωση της επιλογής της 
υπηρεσίας ή άλλη ποιοτική διαδικασία. 
 

1. Πινακίδα εμπρόσθιου μέρους επιστήλιου κάδου απορριμμάτων χειρός 
Η μεμβράνη θα επικολλάται σε αλουμίνιο πάχους 2mm τουλάχιστον, διαστάσεων 48cm x 48cm περίπου. O 
Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναγραφή περισσοτέρων του ενός μηνυμάτων με τη δυνατότητα ο κάδος 
να μπορεί να αναγράφει και διαφορετικό μήνυμα.  
Ποιοτικά υλικά κατασκευής πινακίδας: 

- Φύλλα αλουμινίου από κράμα τύπου AlMg2 κατά DIN 1725 ή ισοδύναμου τύπου 
- Blatt 1 ή αλουμινίου τύπου SIC H4 κατά B.S. 1470/1972 πάχους τουλάχιστον 2mm ή ισοδύναμου τύπου 
- Για το σχηματισμό του σήματος να χρησιμοποιείται αυτοκόλλητη μεμβράνη υψηλής 

αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ ή ισοδύναμης ποιότητας, με πιστοποιητικό του προμηθευτή για τη 
διάρκεια ζωής για τις μεμβράνες τύπου ΙΙ. 
 

2. Δείγμα 
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει: 
Όμοιο Δείγμα και συγκεκριμένα δείγματα: (α) επιστήλιων κάδων απορριμμάτων χειρός και (β) πινακίδας 
εμπρόσθιου μέρους επιστήλιου κάδου απορριμμάτων χειρός με μεμβράνη ψηφιακής εκτύπωσης, συγκρινόμενα 
και σε συμφωνία με την Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζόμενου, στις αποθήκες του Δήμου Παλλήνης μία ημέρα 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς του διαγωνισμού με σχετική απόδειξη (δελτίο 
αποστολής) η οποία θα επισυναφθεί στην Τεχνική Προσφορά. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν δείγμα (κάδο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αντιπροσωπεύουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν, να ελεγχθούν από την 
αρμόδια επιτροπή ως προς τον αντίστοιχο πίνακα αξιολόγησης. Το ανωτέρω δείγμα δεν θα επιστραφεί μετά την 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η προσκόμιση του δείγματος θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 

3. Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (επί ποινή αποκλεισμού) 
 

o Έγγραφα εργαστηριακού ελέγχου, σχετικά με την υπαγωγή στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 ή ισοδύναμου 
τύπου.  

o Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τη διάρκεια ζωής των μεμβρανών, τύπου ΙΙ η οποία θα ορίζεται 
τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. 

o Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι οι μεμβράνες θα πρέπει να έχουν anti-graffiti (αντιγκράφιτι) 
προστασία και ψηφιακή εκτύπωση. 

o Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, για σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, του κατασκευαστή για παραγωγή και εμπορία υλικών. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ επιστήλιου κάδου 
(Κάτοψη βάσης έδρασης-καπακιού και όψεις με ή χωρίς πινακίδα) 
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Ενδεικτική Πινακίδα προτροπής τήρησης καθαριότητας 

 

 
 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο το κάτωθι ερωτηματολόγιο: 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΟΜΑΔΑ Γ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Διαστάσεις, ποιοτικό υλικό κατασκευής 
επιστύλιου κάδου απορριμμάτων 
  
 

ΝΑΙ   
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2 Διαστάσεις, ποιοτικό υλικό κατασκευής του 
σώματος-στύλου του επιστύλιου κάδου 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

3 Δυνατότητα χρήσης πινακίδας προτροπής  
τήρησης καθαριότητας στον επιστύλιο κάδο 
απορριμμάτων, ποιοτικό υλικό κατασκευής της 
πινακίδας προτροπής τήρησης καθαριότητας, 
ποιοτικό υλικό κατασκευής της μεμβράνης που 
αφορά την πινακίδα προτροπής τήρησης 
καθαριότητας   

ΝΑΙ   

4 Δυνατότητα ασφαλούς  και υγιεινής απόθεσης 
ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. 
Δυνατότητα ευκολίας και ευχέρειας εξαγωγής 
των απορριμμάτων στον επιστύλιο κάδο με τη 
χρήση συστήματος καπακιού-μεντεσέδων ή 
αντίστοιχης διάταξης από το προσωπικό του 
Δήμου (ασφαλής αποκομιδή για το προσωπικό, 
λιγότερες εργατοώρες για το Δήμο) 

ΝΑΙ   

5 Επίδειξη δείγματος/Αισθητικά χαρακτηριστικά/ 
Συμπεράσματα Επίδειξης 

ΝΑΙ   

6 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία 

ΝΑΙ   

7 Χρόνος παράδοσης  
 

ΝΑΙ   

 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΟΜΑΔΑ Γ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

1 
Διαστάσεις, ποιοτικό υλικό κατασκευής 
επιστύλιου κάδου απορριμμάτων 

100-120 20,00 

2 
Διαστάσεις, ποιοτικό υλικό κατασκευής του 
σώματος-στύλου του επιστύλιου κάδου 
απορριμμάτων 

100-120 20,00 

3 

Δυνατότητα χρήσης πινακίδας προτροπής  
τήρησης καθαριότητας στον επιστύλιο κάδο 
απορριμμάτων, ποιοτικό υλικό κατασκευής της 
πινακίδας προτροπής τήρησης καθαριότητας, 
ποιοτικό υλικό κατασκευής της μεμβράνης που 
αφορά την πινακίδα προτροπής τήρησης 
καθαριότητας   

100-120 20,00 

4 

Δυνατότητα ασφαλούς  και υγιεινής απόθεσης 
ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. 
Δυνατότητα ευκολίας και ευχέρειας εξαγωγής 
των απορριμμάτων στον επιστύλιο κάδο με τη 
χρήση συστήματος καπακιού-μεντεσέδων ή 
αντίστοιχης διάταξης από το προσωπικό του 
Δήμου (ασφαλής αποκομιδή για το προσωπικό, 
λιγότερες εργατοώρες για το Δήμο) 

100-120 10,00 

5 
Επίδειξη δείγματος/Αισθητικά χαρακτηριστικά/ 
Συμπεράσματα Επίδειξης 

100-120 10,00 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ     

6 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 
προστασία  

100-120 10,00 
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7 Χρόνος παράδοσης  100-120 10,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 
βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 
 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  
 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 
 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανοιγμένη 
προσφορά, από τον τύπο: 
 

λ = Ο.Π. 
   U 

 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΟΜΑΔΑ Δ 
 Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για κάδους 

απορριμμάτων χωρητικότητας 1.300 λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων απορριμμάτων) 

 
To πλαστικό καπάκι θα είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής ή 
ισοδύναμης ποιότητας υλικό, ικανό να προσαρμοσθεί  σε σώμα υπάρχοντα μεταλλικού κάδου χωρητικότητας 
1.300 λίτρων (υπάρχοντες κάδοι Δήμου Παλλήνης μεταλλικού σώματος για επισκευή).  
 

1. Δείγμα 
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει: 
Όμοιο Δείγμα καπακιού κάδου απορριμμάτων 1.300 λίτρων συγκρινόμενο και σε συμφωνία με την Τεχνική 
Προσφορά του διαγωνιζόμενου, στις αποθήκες του Δήμου Παλλήνης μία ημέρα πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς του διαγωνισμού με σχετική απόδειξη (δελτίο αποστολής) η οποία θα 
επισυναφθεί στην Τεχνική Προσφορά. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν δείγμα (κάδο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αντιπροσωπεύουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν και να ελεγχθούν από την 
αρμόδια επιτροπή. Το ανωτέρω δείγμα δεν θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Η προσκόμιση του δείγματος θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 
2. Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (επί ποινή αποκλεισμού) 

o Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, για σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, του προμηθευτή για εμπορία και τεχνική 

υποστήριξη (σε συμφωνία με την Ομάδα Α & Ομάδα Β παραπάνω, όσον αφορά τα πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας).  

o Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, για σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 14001:2015 ή ισοδύναμου τύπου,  του κατασκευαστή (σε συμφωνία με την Ομάδα Α & 

Ομάδα Β παραπάνω, όσον αφορά τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας).  

 
Συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον τηρούνται τα 
Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας παραπάνω. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΟΜΑΔΑ Ε 
 Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για κάδους 

απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων απορριμμάτων) 

 
To πλαστικό καπάκι θα είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής ή 
ισοδύναμης ποιότητας υλικό, ικανό να προσαρμοσθεί  σε σώμα υπάρχοντα κάδου χωρητικότητας 1.100 
λίτρων (υπάρχοντες κάδοι Δήμου Παλλήνης μεταλλικού σώματος για επισκευή).  
 

1. Δείγμα 
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει: 
Όμοιο Δείγμα καπακιού κάδου απορριμμάτων 1.100 λίτρων συγκρινόμενο και σε συμφωνία με την Τεχνική 
Προσφορά του διαγωνιζόμενου, στις αποθήκες του Δήμου Παλλήνης μία ημέρα πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς του διαγωνισμού με σχετική απόδειξη (δελτίο αποστολής) η οποία θα 
επισυναφθεί στην Τεχνική Προσφορά. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν δείγμα (κάδο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αντιπροσωπεύουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν και να ελεγχθούν από την 
αρμόδια επιτροπή. Το ανωτέρω δείγμα δεν θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Η προσκόμιση του δείγματος θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 

2. Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (επί ποινή αποκλεισμού) 
o Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, για σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, του προμηθευτή για εμπορία και τεχνική 

υποστήριξη (σε συμφωνία με την Ομάδα Α & Ομάδα Β παραπάνω, όσον αφορά τα πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας). 

o Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου τύπου, για σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 14001:2015 ή ισοδύναμου τύπου,  του κατασκευαστή (σε συμφωνία με την Ομάδα Α & 

Ομάδα Β παραπάνω, όσον αφορά τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας).  

 
Συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον τηρούνται τα 
Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας παραπάνω. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 
Σιδηρικό είδος και συγκεκριμένα λαμαρίνα από γαλβανιζέ υλικό ή ισοδύναμης ποιότητας υλικό για επισκευή 
πυθμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, διαστάσεων 68cmX76cm περίπου, πάχους 2mm τουλάχιστον 
(φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας για επισκευή υπαρχόντων μεταλλικών κάδων) 

 
Συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι η χαμηλότερη τιμή εφόσον τηρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές παραπάνω (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ για την ομάδα ΣΤ παραπάνω).  
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ΜΕΡΟΣ 2 Οικονομικό Αντικείμενο 

I.2.1. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

I.2.2. Συνολική Εκτιμώμενη αξία σύμβασης και ενδεικτικός προϋπολογισμός 

A/A-ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 
ΦΠΑ 
24% 

  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1-Α 

Απορριμματoφόρος Κάδος 
και συγκεκριμένα κάδος 
οικιακών απορριμμάτων 
 (χρώματος πράσινου) 

Τεμάχιο 271,00 220,00 59.620,00 14.308,80 73.928,80 

2-Β 
Κάδος και συγκεκριμένα 
κάδος ανακύκλωσης 
(χρώματος μπλε) 

 
 
 

Τεμάχιο 90,00 220,00 19.800,00 4.752,00 24.552,00 

3-Γ 

Δοχείο και κάδος 
απορριμμάτων και 
συγκεκριμένα επιστήλιο 
καλάθι απορριμμάτων 
(επιστήλιος κάδος με ειδική 
πινακίδα) 

 
 
 

Τεμάχιο 100,00 200,00 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

4-Δ 

Πλαστικό καπάκι και 
συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού 
τοιχώματος για κάδους 
απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1.300 λίτρων 
(ανταλλακτικό μεταλλικών 
κάδων απορριμμάτων) 

 
 
 

 
Τεμάχιο 330,00 37,00 12.210,00 2.930,40 15.140,40 

5-Ε 

Πλαστικό καπάκι και 
συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού 
τοιχώματος για κάδους 
απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1.100 λίτρων 
(ανταλλακτικό μεταλλικών 
κάδων απορριμμάτων) 

 
 
 
 

Τεμάχιο 204,00 35,00 7.140,00 1.713,60 8.853,60 

6-ΣΤ 

Σιδηρικό είδος και 
συγκεκριμένα λαμαρίνα από 
γαλβανιζέ υλικό ή 
ισοδύναμης ποιότητας υλικό 
για επισκευή πυθμένων 
μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων 
απορριμμάτων, διαστάσεων 
68cmX76cm περίπου, 
πάχους 2mm τουλάχιστον 
(φύλλο ανοξείδωτης 
λαμαρίνας για επισκευή 
μεταλλικών κάδων) 

 
 
 
 
 
 

Τεμάχιο 350,00 23,00 8.050,00 1.932,00 9.982,00 

  

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ   126.820,00 30.436,80 157.256,80 

Παράρτημα II.  

II.1.1. Τροποποίηση προϋπολογισμού 
1. Χρόνος περαίωσης 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

 μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, είτε με πρωτοβουλία της 

 αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου 

 το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
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(γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 

 εργασιών. 

2. Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο  
Το αντικείμενο της επιπλέον ή επί έλατον ποσότητας, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 Η αύξηση του Φυσικού Αντικειμένου (σύνολο ποσοτήτων) και Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει 

σε ποσοστό το 15% του αρχικού.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1) 

 Η μείωση του Φυσικού Αντικειμένου και Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% του 
αρχικού, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ του Αναδόχου.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1) 

 Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την προσφερόμενη 
έκπτωση και έτσι το συνολικό ποσό που θα λάβει ο Ανάδοχος για αυτήν την προμήθεια, δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποσό των 157.256,80 €  ή 126.820,00 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ (αναλόγως τμήματος). 

 

Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για την σύμβαση αυτή δε θα ξεπεράσει τις 
157.256,80 € ή 126.820,00 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Ν. 

4412/2016 Άρθρο 6). 

3. Τρόπος άσκησης :  
Με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει 
εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβή και Παρακολούθησης. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη.  

Η τροποποίηση αυτή θα επισυναφθεί στο αρχικό συμφωνητικό ως παράρτημα και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως 
μετά την έγκριση χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για 
την ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 
  

II.1.2. Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Φόροι/τέλη/κρατήσεις. 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της συμβατι-
κής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή του μέρους της ποσότητας 
των υπό προμήθεια ειδών κάθε τμηματικής παράδοσης (που αποτελούν μέρος των συνολικών ποσοτήτων). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιο-
λογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 §5 του ν. 4412/2016. Ενδεικτικά αναφέρονται : 

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π., Τιμολόγιο του Αναδόχου και 

δύο αντίγραφά του, Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, τα λοιπά έγγραφα που 

θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα 

για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα 

που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

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

1. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει- Άρθρο 375 §7 Ν.4412/2016). 

2. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών 
Προσφυγών (Άρθρο 350 §3 Ν.4412/2016). 

3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου πώλησης {ΤΠ ή ΔΑ-ΤΠ}) για την προμή-
θεια των υλικών. 

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

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, και η τιμή μονάδας, χωρίς Φ.Π.Α., θα συμπεριλαμβάνει την αξία του 
προϊόντος και κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και 
κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο, τέλος, δασμό ή άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 

Εάν υπάρχει δικαστική ή άλλη τελεσίδικη απόφαση δέσμευσης του ποσού πληρωμής, τότε θα εκτελείται η 
απόφαση αυτή καταρχήν και στη συνέχεια θα πληρώνεται το υπόλοιπο ποσό στον Ανάδοχο. 
 





Παράρτημα ΙΙ σελ 58 

Παράρτημα II. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

II.1.3. Αντικείμενο συγγραφής 
Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων, και σε συνδυασμό με τους 
λοιπούς όρους της συμβάσεως, θα γίνει η «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων» με σκοπό την 
κάλυψη αναγκών  του  Δήμου Παλλήνης και συγκεκριμένα για να ενισχυθεί η υφιστάμενη λειτουργία της 
υπηρεσίας αποκομιδής και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των δημοτών για βέλτιστη υπηρεσία καθαριότητας. 
Επιπλέον για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, δημόσιας υγείας και για την αποκόμιση οικονομικών 
οφελών για το Δήμο Παλλήνης με περισσότερους κάδους οικιακών αστικών απορριμμάτων, ανακύκλωσης και 
επισκευή των υπαρχόντων κάδων χρησιμοποιώντας καινούργια ανταλλακτικά όπως πλαστικά καπάκια 
(σκέπαστρα) και ανοξείδωτες λαμαρίνες για τον πυθμένα των υπαρχόντων μεταλλικών κάδων. 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Παλλήνης. 

Ανάδοχος ή Προμηθευτής θα ονομάζεται ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω 
προμήθειας. 

 

II.1.4. Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της σύμβασης της προμήθειας του τίτλου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 
o Του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις», 

o Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/2016), «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 

o Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

o Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A΄ 143/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

o Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ A΄ 107/2014) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

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

o Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013), «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 9, §4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/2013) και ισχύει 
σήμερα, όσον αφορά το Γ.Ε.ΜΗ., ενώ ΔΕΝ ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9, 

o Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

o Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, 
κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων ...» και 
ειδικότερα των Άρθρων 19 και 48 (Άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) αυτού, 

o Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκ-τρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

o Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό-γραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016 και ισχύει, 

o Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

o Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά 
την εφαρ-μογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

o Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/2008), «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 

o Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68/2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και το-πικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
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o Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», 

o Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την 
απαγόρευση των χειρό-τερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την 
εξάλειψή τους», 

o Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248/2000), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

o Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

o Του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25/1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα», 

o Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση 
της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας», 

o Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ A΄ 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

o Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία», 

o Του ΠΔ 150/2001 (ΦΕΚ A΄ 125/2001), «Προσαρμογή στην οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές», 

o Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

o Της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

o Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των κατευθυντηρίων οδηγιών 
της ΕΑΔΗΣΥ, των αποφάσεων της ολομέλειας του Ελ. Συν., των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  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. 

o Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28718-24/9/2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003729849) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 
Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  του Δήμου. 

o Το υπ’αριθμ. 28982/25-9-2018 ως τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας 
της προμήθειας κάδων και ανταλλακτικών κάδων. 

o Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29113/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1266/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 
εγκρίθηκε πίστωση ποσού 73.928,80 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0001, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
29114/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1267/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 
ποσού 24.552,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0004, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29115/25/9/2018-
ΑΑΥΣΥΜ:1268/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 24.800,00 € 
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0014, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29116/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1269/2018 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 15.140,40 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
20.6673.0002, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29117/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1270/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 8.853,60 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6673.0002 και την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 29118/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1271/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε 
πίστωση ποσού 9.982,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6265.0005 (ΑΔΑΜ:18REQ003755201). 

 

II.1.5. Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι  

1. H Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....), με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

1.1 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1.2 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

1.3 Προϋπολογισμός Προσφοράς 

1.4 Tο Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος 

1.5 Τις συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, είτε με άλλο τρόπο, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
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II.1.6. Σύναψη σύμβασης 
 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, που συντάσσεται, κοινοποιείται και 

εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και στους Αναλυτικούς Όρους της Διακήρυξης, και στον 

καθοριζόμενο σε αυτή χρόνο ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Με την 

κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, 

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

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. 
 

II.1.7. Παράδοση/Παραλαβή υλικού - Παρακολούθηση Σύμβασης 
Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
(εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 
του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στη ΓΕΣΥ. 

Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου μετά την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται σε τέσσσερις  (4) 

μήνες  για την παραλαβή όλων των παραπάνω. Πρέπει να τονισθεί ότι η παράδοση των υλικών και τοποθέτηση 

τους, μπορεί να είναι τμηματική,  ο δε χρόνος παράδοσης της τμηματικής παραγγελίας δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των είκοσι  (20) ημερών από την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης της υπηρεσίας του Δήμου 

(υπεύθυνη δήλωση).     

Η προμήθεια θα παραδοθεί αρχικά ύστερα από αίτηση του Αναδόχου στην Αποθήκη του Δήμου για τον 

ποιοτικό έλεγχο των υπό προμήθεια υλικών. Μετά την έγκριση από την επιτροπή παραλαβής των υλικών ο 

ανάδοχος θα προβεί στην τοποθέτηση των υλικών. 

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, 

γίνονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 206 έως 215 και 221 του Ν. 4412/2016.  

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 

διενεργείται ο απαιτούμενος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και 

μπορεί να καλείται να παραστεί και ο προμηθευτής. 

Η διαδικασία του ποιοτικού έλεγχου γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. 

Έπειτα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 

διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί : 

α) να παραλάβει το υλικό  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές τις σύμβασης  

γ) να απορρίψει το υλικό       

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

αποκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους τις σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το 

ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για την χρήση που προορίζεται.  

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι 

παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την 

σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το 

υλικό μπορεί να απορριφθεί.  

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον 

ανάδοχο.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια 
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και εκδίδεται προ τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο 

από  την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στο βιβλίο της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από 

τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή και των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συμβατικού χρόνου, ο δε 

προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκεινται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στη 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

II.1.8. Τροποποίηση σύμβαση 
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, όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 

Η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα γίνεται με σύνταξη κατάλληλου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό 
του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβή και Παρακολούθησης. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη. 

Η τροποποίηση αυτή θα επισυναφθεί στο αρχικό συμφωνητικό ως παράρτημα και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως 
μετά την έγκριση χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για 
την ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

 

II.1.9. Πλημμελής κατασκευή-Καλή λειτουργία 
Εάν τα προς προμήθεια είδη, ο τρόπος μεταφοράς και η παράδοση αυτών στην Υπηρεσία δεν είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της μελέτης ή εμφανίζουν αλλοιώσεις, προ-
σμίξεις  με ουσίες που δεν προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ελαττώματα ή δεν αναγράφουν 
τα στοιχεία στο σώμα τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες που θα προκύψουν, 
είτε οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 
μελέτης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παραλαβής, 
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, η Ε.Π.Π., εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστο επί τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου καλής λειτουργίας. 

II.1.10. Υπεργολαβία 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4. παραπάνω. 
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Παράρτημα ΙΙΙ. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Άρθρο 79 §4 Ν. 4412/2016) 
 

Το παρόν έντυπο είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Παλλήνης όπως προβλέπεται στην κατευθυντήρια οδηγία 15-
Απόφαση 161/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ 

[Για συμβάσεις κάτω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με βάση 
την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, 
καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του 
αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 
αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ως άνω δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή 
προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.]  

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής 
ΚΗΜΔΗΣ : 

6234 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / 
Ταχ. Κωδικός:  

Ιθάκης 12 
Γέρακας, 15344 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  Βασίλειος Σκουρλής 

Τηλέφωνο:  210 6604600 – 210 6662150 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  v.skourlis@156.syzefxis.gov.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων 

Κωδικός CPV: 

44613700-7, 44614000-7, 34928480-6,  
44618350-3, 44316000-8 
 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:  χχχχ  

Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, 
προμήθειες, ή υπηρεσίες :  

Προμήθειες 

Αριθμός τμημάτων 
(εάν υπάρχουν) 

Έξι (6) Ομάδες: Oμάδα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ 

Αριθμός αναφοράς που αποδί-
δεται στον φάκελο από την ανα-
θέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους 
ΜΕΤΑ την θεώρηση 

 

!! ΠΡΟΣΟΧΗ !! 

http://www.hsppa.gr/
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ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ, εκτός εάν ο Οικονομικός Φορέας υποβάλλει προσφορά και για τα 
δύο τμήματα, οπότε μπορεί να υποβάλλει ενιαίο. 

 

Εάν είναι περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού 
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων κλπ, υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ, το οποίο υπογράφεται, από κάθε ένα. 

 
Τα πεδία με τη διπλή διακριτική διαγραφή δεν συμπληρώνονται
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  

Ταχ. Διεύθυνση Έδρας  

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) 
 (εάν υπάρχει) 

 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

1 Ο οικονομικός φορέας είναι  

   

<10 εργαζομένους 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 2.000.000,00 €  

  πολύ μικρή επιχείρηση 

   

   

<50 εργαζομένους και >10 εργαζομένους 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 10.000.000,00 €  

  μικρή επιχείρηση 
   

   

<250 εργαζομένους και >50 εργαζομένους 
ετήσιος κύκλος εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 43.000.000,00 € 
 

  μεσαία επιχείρηση 
   

2 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 
φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών 
φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

   

 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
   

   

  Άνευ αντικειμένου 
   

Εάν η απάντηση στο 2 είναι ΝΑΙ τότε 

3 

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

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

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

 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 

   

 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
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Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Εάν η απάντηση στο 2 είναι ΟΧΙ τότε 

4 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 

 

5 

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

   
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Τρόπος συμμετοχής Απάντηση 

6 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλους 

   

Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ τότε πρέπει να υποβληθούν χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ 
από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς (Ειδικότερα ως μέλος 
ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.) 

  ΝΑΙ 
   

   

  ΟΧΙ 
   

Εάν η απάντηση στο 6 είναι ΝΑΙ τότε 

7 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικο-
νομικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος 

για συγκεκριμένα καθήκοντα …) 

 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οι-
κονομικούς φορείς που συμμετέ-
χουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης 

 

γ) Ενδεχομένως, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης  ή 
κοινοπραξίας. 

 

Τμήματα Απάντηση 

8 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα 
οποία ο οικονομικός φορέας επι-
θυμεί να υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο 

 

 

Ημερομηνία γέννησης  

Τόπος γέννησης  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδρομική διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώ-
πηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…) 

 

 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων οικονομικών 
φορέων  προκειμένου να ανταπο-
κριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

   
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαι-
τούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμ-
φωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό 
ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 
τους οικονομικούς φορείς. 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
 
 

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

Υπεργολαβική ανάθεση Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

   
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαι-
τούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων) 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  

2. δωροδοκία  

3. απάτη  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

   
 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ αναφέρετε 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο 
ή τους λόγους της καταδίκης, 

 Ημερομηνία, σημείο-(-α), λόγος(-οι) 

Εάν η σχετική 
τεκμηρίωση 
διατίθεται 
ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
(διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων): 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί. 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση 

Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)  

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

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν 

 
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά …), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 

Απάντηση 

1 

Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

   

 

  ΝΑΙ 

   

   

  ΟΧΙ 

   
Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ αναφέρετε ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται 

  

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;   

γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων  

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;  

 

Η εν λόγω απόφαση είναι 
τελεσίδικη και δεσμευτική; 

          

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
          

Αναφέρατε την ημερομηνία 
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 

  

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, αναφέρετε 
τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού 

  

2) Με άλλα μέσα;  Διευκρινίστε:   

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κατα-
βάλλοντας τους φόρους ή τις εισφο-
ρές κοινωνικής ασφάλισης που οφεί-
λει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περί-
πτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους 

          

  ΝΑΙ  ΟΧΙ   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
          

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον 
αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυό-
τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελμα-
τικό παράπτωμα 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετή-
σει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλ-
λοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

     

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
 το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  

 συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
 προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
 προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

     
   ΝΑΙ  ΟΧΙ 

     
Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ 

Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία  

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστό-
σο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέ-
σει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρ-
μοστέας  εθνική εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματι-
κής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

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

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση 

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

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Έχει παράσχει  ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτου-
σα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικα-
σίας σύναψης της σύμβασης; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
Εάν ναι, έχει λάβει μέτρα ο οικονομικός φορέας 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώ-

 σεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

 απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

 των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

 κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

 αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

 τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

 αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

 αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέ-

 χεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

 στη διαδικασία ανάθεσης  ή να παράσχει εξ αμε-

 λείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχε-

 ται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

 αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

 ανάθεση; 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 §4 Ν. 3310/2005 

Απάντηση 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της §4 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)  

 
Εάν ναι, έχει λάβει μέτρα ο οικονομικός φορέας 
«αυτοκάθαρσης»; 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, 

ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

 
 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατά-

στασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:  

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομι-

κός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 

να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

 
Εάν ναι, δηλώστε αν τη διαθέτει ο 
οικονομικός φορέας. 

     

   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
     

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)  

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικο-

νομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης ή στην πρόσκληση είναι ο εξής:  

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονο-

μικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβα-

σης είναι ο εξής: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

Αριθμός Ετών Μέσος κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικο-

νομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύ-

πτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμ-

βασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτού-

νται είναι ο εξής:  

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομι-

κού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική γνωστοποίηση ή στα  έγ-

γραφα της σύμβασης  είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

ΕΤΟΣ κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   

Αριθμός Ετών Μέσος κύκλος εργασιών ΝΟΜΙΣΜΑ 

   
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας: 

 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες που 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x  και y -και η αντίστοιχη αξία) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα 

είναι το εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(ΠΟΣΟ  -  ΝΟΜΙΣΜΑ) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας: 

 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες που 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x  και y -και η αντίστοιχη αξία) 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικο-

νομικές απαιτήσεις,  οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν 

προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκλη-

ση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομι-

κός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του εί-

δους που έχει προσδιοριστεί: 
 

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

Αριθμός 
ετών15

 
 

Έργα  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομι-

κός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιορι-

στεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα 
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούς: 

Αριθμός 
ετών16

 

 

 

Περιγραφή Ποσά Ημερομηνίες Παραλήπτης 

    

    

    

    
    

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνι-
κές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο 
της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονο-
μικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο 
τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 

τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα 

για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέ-

της και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 

ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφο-

διασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμ-

βασης: 

 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:  

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγ-

χων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχ-

νικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και 

έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
                                                 
15 (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη και είναι έως πέντε (5) έτη) 
16 (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη και είναι έως τρία (3) έτη) 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 

προσόντων διατίθενται από: 
 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
 

και/ή 
 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

(α) 

(β) 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης: 
 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 

οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών 

στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

ΕΤΟΣ Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 

  

  

  

ΕΤΟΣ αριθμός διευθυντικών στελεχών 

  

  

  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης 
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης 
 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :  

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:  

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται 

η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:  
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης Απάντηση 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

     
 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 
 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει 

αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση 

 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορ-

ισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθέ-

να από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 
 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 

 

 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I 
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
 απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
 δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμο Παλλήνης, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ… [να προσδιοριστεί 

το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης] για τους σκοπούς τ… 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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Παράρτημα ΙV. Άλλες δηλώσεις 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τύπος 1  

 Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος που δεσμεύει 

νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης  
Αριθμός Δελτίου Ταυτ.  Εκδούσα Αρχή  

ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  
 
 

Η δήλωση αυτή θα γίνεται από τον Προσφέροντα Οικονομικό Φορέα ενώπιον(1) αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη και αφορά τα 

σημεία παραγωγής-εγκατάστασης του/των κατασκευαστικών οίκων ως ακολούθως: 
 

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986 (ή τις αντίστοιχες διατάξεις)(2), δηλώνω ότι: 

Τα είδη που προσφέρω κατασκευάζονται στα κάτωθι σημεία παραγωγής: 

Α/Α Είδος Προμήθειας Κατασκευαστικός Οίκος Σημείο Παραγωγής 

1  

  

  

  

2  

  

  

  

3  

  

  

  

....  

  

  

  

 
........................... 

Τόπος Ημερομηνία 

 
 

(υπογραφή) 
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Παράρτημα V. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής 
ΚΗΜΔΗΣ : 

6234 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / 
Ταχ. Κωδικός:  

Ιθάκης 12, 
Γέρακας, 15344 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  Βασίλειος Σκουρλής  

Τηλέφωνο:  210 6604600 – 210 6662150 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  v.skourlis@156.syzefxis.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων 

Κωδικός CPV: 

44613700-7, 44614000-7, 34928480-6,  
44618350-3, 44316000-8 

 

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  χχχχ 

Αριθμός τμημάτων 
(εάν υπάρχουν) 

 

Αριθμός αναφοράς Αποδίδεται στον φάκελο, ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  ΔΟΥ  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 
 

 

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

A/A-ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1-Α 
Απορριμματoφόρος Κάδος και συγκεκριμένα 
κάδος οικιακών απορριμμάτων 
 (χρώματος πράσινου) 

 
Τεμάχιο 

 
271,00 

  

2-Β 
Κάδος και συγκεκριμένα κάδος ανακύκλωσης 
(χρώματος μπλε) 

 
Τεμάχιο 

 
90,00 

  

3-Γ 

Δοχείο και κάδος απορριμμάτων και 
συγκεκριμένα επιστήλιο καλάθι 
απορριμμάτων (επιστήλιος κάδος με ειδική 
πινακίδα) 

 
Τεμάχιο 

 
100,00 

  

4-Δ 

Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για 
κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.300 
λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων) 

 
Τεμάχιο 

 
330,00 

  

5-Ε 

Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για 
κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 
λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων) 

 
Τεμάχιο 

 
204,00 

  

6-ΣΤ 

Σιδηρικό είδος και συγκεκριμένα λαμαρίνα 
από γαλβανιζέ υλικό ή ισοδύναμης ποιότητας 
υλικό για επισκευή πυθμένων μεταλλικών 
κάδων απορριμμάτων απορριμμάτων, 
διαστάσεων 68cmX76cm περίπου, πάχους 
2mm τουλάχιστον 
(φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας για επισκευή 
μεταλλικών κάδων) 

 
 

Τεμάχιο 

 
 

350,00 

  

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 

  

 

Έχω λάβει υπόψη μου κάθε πιθανή δυσκολία της εν λόγω προμήθειας. 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Δήμου 

Παλλήνης να τροποποιήσει τη σύμβαση με αύξηση ή μείωση των 

ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως 

περιγράφονται στη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ ..................... Το τελικό 

ποσό που θα εισπράξω για αυτή τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης 

πιθανής τροποποίησης ποσοτήτων δε θα ξεπεράσει τις 126.820,00 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

 

 

 

Για τον Οικονομικό Φορέα 

 

 

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Παράρτημα VI. Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  
Τα υποδείγματα να υποδεικνύονται στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύνταξη της επιστολής, 

προς αποφυγή απόρριψής της 
1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς:  ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ιθάκης 12 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού (………) ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  ……………. υπέρ του  
 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την 

.................................., σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Παλλήνης, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 

ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 150 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι την 

................................................  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την §2.4.5 της 

Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 

ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 
 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς:  ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ιθάκης 12 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως).............   (αριθμητικώς) ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  (αριθμητικώς) υπέρ του  
 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..................... σύμβασης «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Παλλήνης. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (τουλάχιστο επί (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου).  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 7 του 

ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 
 
 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Παράρτημα VII. Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Αριθμός Πρωτ. Σύμβασης:............. 

              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

«Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων» 

ποσού .................,.. € πλέον ΦΠΑ 

 
Στην Παλλήνη σήμερα .... ........ 2018 ημέρα ............  μεταξύ των: 
 

1. Δήμου Παλλήνης που εδρεύει στο Γέρακα, οδός Ιθάκης 12, με ΑΦΜ : 997606696 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ο 

οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αθανάσιο Ζούτσο με την ιδιότητα του Δημάρχου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010) που για λόγους συντομίας στην 

παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Υπηρεσία», και 

2. του .........(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)........, .....(διεύθυνση έδρας)...... με ΑΦΜ................. και ΔΟΥ 

.............................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την .....(Ονοματεπώνυμο) του (Πατρώνυμο) με 

ΑΔΤ................που εκδόθηκε την .................. από (εκδούσα αρχή) και που για λόγους συντομίας στην παρούσα 

σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Ανάδοχος», 

δηλώθηκαν αμοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αριθμ. μελέτη προμήθειας 33/2018 (τεχνική μελέτη), που συντάχθηκε από τη Δ/νση Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας του Δήμου ώστε να εκτελεσθεί η σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια κάδων και 
ανταλλακτικών κάδων» προϋπολογισμού 126.820,00 € πλέον ΦΠΑ  που συνέταξε ο Μηχανολόγος 

Μηχανικός του Δήμου Βασίλειος Σκουρλής και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας του Δήμου Κωσταπάνο Βλαδίμηρο. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28718-24/9/2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003729849) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 

Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  του Δήμου. 

 Το υπ’αριθμ. 28982/25-9-2018 ως τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας 

της προμήθειας κάδων και ανταλλακτικών κάδων. 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 29113/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1266/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 

εγκρίθηκε πίστωση ποσού 73.928,80 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0001, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

29114/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1267/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 

ποσού 24.552,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0004, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29115/25/9/2018-

ΑΑΥΣΥΜ:1268/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 24.800,00 € 

σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7133.0014, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29116/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1269/2018 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 15.140,40 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 

20.6673.0002, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29117/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1270/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 8.853,60 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6673.0002 και την υπ’ αριθ. 
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πρωτ. 29118/25/9/2018-ΑΑΥΣΥΜ:1271/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε 

πίστωση ποσού 9.982,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6265.0005 (ΑΔΑΜ:18REQ003755201). 

 Την υπ’αριθμ. 545/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών 

και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης με ΑΔΑ:72ΣΖΩΞΚ-7Α2.  

 Τα πρακτικά .................... της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 Την προσφορά του/της ........................................... 

 Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:...............) με την οποία κατακυρώνεται 

το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. 

 Την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .................€ του (επωνυμία εκδότη). 

 Την υπ’ αρ. .................... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 Το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 

και συγκεκριμένα σε βάρος των Κ.Α. 20.7133.0001, 20.7133.0004, 20.7133.0014, 20.6673.0002 και 

20.6265.0005.   

 Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3979/2011, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ  

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, ...............(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)....................», που εδρεύει 

................................, την εκτέλεση της σύμβασης για  την «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών 

κάδων», έναντι συνολικού ποσού ........................................ ΕΥΡΩ, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με 

τους παρακάτω όρους τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 
 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων». Συγκεκριμένα κάδοι οικιακών 

αποβλήτων, κάδοι ανακύκλωσης, επιστήλιοι κάδοι, πλαστικά σκέπαστρα για κάδους χωρητικότητας 1.300 λίτρων, 

πλαστικά σκέπαστρα για κάδους χωρητικότητας 1.100 λίτρων και ανοξείδωτες λαμαρίνες για επισκευή πυθμένων 

υπαρχόνμτων μεταλλικών κάδων. Η τοποθέτηση θα γίνει και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Παλλήνης 

(Παλλήνης - Γέρακα – Ανθούσας).   

Άρθρο 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Στην παρούσα προσαρτώνται κατά σειρά ισχύος (Αναλυτικοί όροι είναι το ισχυρότερο), και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

1. Οι Αναλυτικοί Όροι της Διακήρυξης 

2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
 

Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

      Το Συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης από τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 

#........................................................................................... ΕΥΡΩ#, (.................€) πλέον Φ.Π.Α. 

 Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  Στο Συμβατικό  τίμημα περιλαμβάνεται επίσης και κάθε έξοδο ή επιβάρυνση 
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υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα αποθήκευσης, κ.λπ.), όλες 

οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 

 Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  

και όπως παρακάτω: 

A/A-ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1-Α 
Απορριμματoφόρος Κάδος και συγκεκριμένα 
κάδος οικιακών απορριμμάτων 
 (χρώματος πράσινου) 

 
Τεμάχιο 

 
271,00 

  

2-Β 
Κάδος και συγκεκριμένα κάδος ανακύκλωσης 
(χρώματος μπλε) 

 
Τεμάχιο 

 
90,00 

  

3-Γ 

Δοχείο και κάδος απορριμμάτων και 
συγκεκριμένα επιστήλιο καλάθι 
απορριμμάτων (επιστήλιος κάδος με ειδική 
πινακίδα) 

 
Τεμάχιο 

 
100,00 

  

4-Δ 

Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για 
κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.300 
λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων) 

 
Τεμάχιο 

 
330,00 

  

5-Ε 

Πλαστικό καπάκι και συγκεκριμένα πλαστικό 
σκέπαστρο (καπάκι) διπλού τοιχώματος για 
κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 
λίτρων (ανταλλακτικό μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων) 

 
Τεμάχιο 

 
204,00 

  

6-ΣΤ 

Σιδηρικό είδος και συγκεκριμένα λαμαρίνα 
από γαλβανιζέ υλικό ή ισοδύναμης ποιότητας 
υλικό για επισκευή πυθμένων μεταλλικών 
κάδων απορριμμάτων απορριμμάτων, 
διαστάσεων 68cmX76cm περίπου, πάχους 
2mm τουλάχιστον 
(φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας για επισκευή 
μεταλλικών κάδων) 

 
 

Τεμάχιο 

 
 

350,00 

  

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

   

 Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Υπηρεσίας, 

βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στο Συμβατικό τίμημα (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και 

διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα, ειδικών τεχνιτών ή επιστημόνων από την Αλλοδαπή κ.λπ.). 

 Ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής 

κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου. 
 

Άρθρο 4ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδια έσοδα του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.7133.0001, 
20.7133.0004, 20.7133.0014, 20.6673.0002, 20.6265.0005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

Το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας αναφέρεται στον επόμενο πίνακα: 
 

Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί ανεξαρτήτως τροποποιήσεων, προαιρέσεων κλπ, σε ΚΑΜΜΙΑ περίπτωση δε 

θα ξεπεράσει τις 126.820,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
 

Άρθρο 5ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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 Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

(εφεξής Ε.Π.Π.) με την .................. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το διάστημα τεσσάρων (4) μηνών   αρχομένης της 

μέτρησης από την επομένη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

 Παρεκκλίσεις από τον συνολικό χρόνο παράδοσης θα γίνονται σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας. 
 

Άρθρο 6ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Η προμήθεια θα παραδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, καθώς 

και με τις τεχνικές προδιαγραφές του εδαφίου «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» 

της Τεχνικής μελέτης. 

 Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

(εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στη ΓΕΣΥ.   

 Η σύμβαση ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ σταδιακά ή συνολικά σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων  ως μέγιστο 

διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 

ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

 Οι τμηματικές παραδόσεις είναι αποκλειστικές και μπορούν να τροποποιηθούν με έγκριση της Επιτροπής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης, εφόσον δεν υπερβαίνουν τον κατ’ αρχήν συμβατικό χρόνο παράδοσης. Αν το 

υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου (όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε), σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει  η 

σύμβαση, και  εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 

λήξει ο παραταθείς χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

 Ο προμηθευτής 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. 

 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 

4412/2016 το αργότερο τριάντα (30) ημέρες  από την παράδοση  του υλικού  ενώ κατά τη  διαδικασία παραλαβής 

των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 

προμηθευτής. Τα μέλη της Ε.Π.Π. υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε διαφωνίας 

διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του 

πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους. 

 Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο κοινοποι-

είται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 

με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα 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, 
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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 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από 

τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και ο Ανάδοχος μπορεί να κυρηχθεί 

έκπτωτος, με εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος και τα έγγραφα της σύμβασης. 

 Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν 

μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 

4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 Η Ε.Π.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά πρωτό-κολλα, 

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. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11). 

 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 τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.   

  

Το έργο της Ε.Π.Π. τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές 

τροποποιήσεις, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από 

την σύμβαση. 
 

Άρθρο 7ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ ποσού .......... € του 

.................................. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 Η εγγύησης καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος, σταδιακά, 10 ημέρες ύστερα 

από την παραλαβή του εκτελεσθέντος αντικειμένου από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης. Η 

αποδέσμευση γίνεται με αντικατάσταση της υπάρχουσας με νέα μικρότερης αξίας, η οποία θα αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της αξίας των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών. 
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 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του. Σε κάθε περίπτωση, 

την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Εάν ο Ανάδοχος κυρηχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 

 Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. Εάν κατά την 

παραλαβή του τμήματος της εργασίας του βρεθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της συμφωνημένης σύμβασης και 

προκύψουν έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά την έννοια του Άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 

 σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.    

 

Άρθρο 8ο Τροποποίηση σύμβασης 

 Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 

των Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης. 

 Εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη από κάποια υπηρεσία του Δήμου για την προμήθεια υλικού, επιπλέον των 

ποσοτήτων από τις περιγραφόμενες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά 

τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης (Ν. 4412/2016 Άρθρο 103 §1 περ. (α)), μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην 

Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της ΕΑΔΗΣΥ και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου ως ακολούθως: 

Χρόνος περαίωσης 

 Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

(α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά  

από  γνωμοδότηση της Ε.Π.Π. είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του  

Αναδόχου 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 ολοκλήρωσης 

της  παράδοσης. 

Οικονομικό-Φυσικό Αντικείμενο  

 Το Οικονομικό και το Φυσικό αντικείμενο της σύμβασης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4.5 των Αναλυτικών Όρων της Διακήρυξης, τα παραδείγματα του Παραρτήματος Ι ΜΕΡΟΣ 2 

και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. 

Το αντικείμενο της επιπλέον ή επί έλατον ποσότητας, πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Η αύξηση του Φυσικού Αντικειμένου (σύνολο ποσοτήτων) και Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει σε 
ποσοστό το 15% του αρχικού.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1) 

 Η μείωση του Φυσικού Αντικειμένου και Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% του 
αρχικού, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ του Αναδόχου.(Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1) 

 Η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου δεν υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την προσφερόμενη 
έκπτωση και έτσι το συνολικό ποσό που θα λάβει ο Ανάδοχος για αυτήν την προμήθεια, δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποσό των 157.256,80 €  ή 126.820,00 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ (αναλόγως τμήματος). 
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Σε καμία περίπτωση το τελικό συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για την σύμβαση αυτή δε θα ξεπεράσει τις 
157.256,80 € ή 126.820,00 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ, που είναι και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Ν. 

4412/2016 Άρθρο 6). 

Τρόπος άσκησης :  

Με σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει 

εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβή και Παρακολούθησης. 

Όλα αυτά θα διαβιβασθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη.  

Η τροποποίηση αυτή θα επισυναφθεί στο ΠΑΡΟΝ συμφωνητικό ως παράρτημα και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως 

μετά την έγκριση χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για 

την ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

 

Άρθρο 9ο Ποινικές ρήτρες 

 Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των ειδών που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 

των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, 

 Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 

υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, αν τα παραδοθέντα είδη που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν 

μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 
 
 

Άρθρο 10ο Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή του μέρους της 

ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών, μετά την σύνταξη και έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής. 

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 §5 του ν. 4412/2016. Ενδεικτικά 

αναφέρονται : Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π., Τιμολόγιο του Αναδόχου και δύο 

αντίγραφά του, που να αναφέρουν την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν 

φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Τα λοιπά έγγραφα που θα 

ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα για εξόφληση των 

αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 
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 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει- Άρθρο 375 §7 Ν.4412/2016). 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών 

Προσφυγών (Άρθρο 350 §3 Ν.4412/2016). 

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

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου πώλησης {ΤΠ ή ΔΑ-ΤΠ}) για την προμήθεια των 

υλικών 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, και η τιμή μονάδας, χωρίς Φ.Π.Α., θα συμπεριλαμβάνει την αξία του προϊόντος και 

κάθε έξοδο που έχει δαπανηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι της παράδοσης, καθώς και κάθε τυχόν πρόσθετο φόρο, 

τέλος, δασμό ή άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. 

 

Άρθρο 11ο Υποχρεώσεις Εργοδότη 

 Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει το έργου του Αναδόχου, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να παρέχει στον Ανάδοχο 

κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο   χάρτες με αποτυπωμένα τα σημεία κατασκευής των υφιστάμενων 

πινακίδων σήμανσης  που η τοποθέτηση τους είναι υποχρέωση του Αναδόχου κλπ. 

 ΟΛΕΣ οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να 

συντονίζονται με ευθύνη της Ε.Π.Π. και του Επόπτη που έχει καθορισθεί για το σκοπό αυτό. 

 Στα καθήκοντα της Ε.Π.Π. και του Επόπτη περιλαμβάνεται ο συντονισμός όλων των σταδίων εκτέλεσης της 

σύμβασης, ήτοι την αρχική οργάνωση, την παρακολούθηση της ορθής και έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών, την 

μερική εκταμίευση των πληρωμών ΜΕΧΡΙ και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ και την ΟΛΙΚΗ εξόφληση των εργασιών 

που έχουν παραληφθεί. 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον πιστοποιείται η εργασία από την Ε.Π.Π., να καταβάλλει στον Ανάδοχο 

την αντίστοιχη αμοιβή.  

 

Άρθρο 12ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία υποχρεώσεις του, 

όπως αναφέρονται στην παρούσα, με  τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και  τις  

προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών, καθ’  όλη τη διάρκεια της παρούσας. 
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 Εντολές λαμβάνει από την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης. 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, από αυτή που περιλαμβάνεται στην οικονομική του 

προσφορά να παρέχει προσωπικό για τη πραγματοποίηση της προμήθειας. 

 Ο Ανάδοχος  φέρει την πλήρη ευθύνη για όποιο ατύχημα συμβεί είτε στο προσωπικό του, είτε σε 

διερχόμενους πολίτες και οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

 Εάν η σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών από υπαιτιότητα ή παράβαση 

ουσιωδών υποχρεώσεων, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο πρώτος των 

συμβαλλομένων δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ολόκληρη ή εν μέρει, αζημίως για τον ίδιο και 

επιφυλασσόμενος να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Εάν υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του 

αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 13ο Λύση/Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

 Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Όταν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2. Όταν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

3. Εάν 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 ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ) 

4. Όταν ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει την προμήθεια  σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση 

παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Υπηρεσίας. 

5. Όταν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει τμήμα της ή εργασίες, υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

7. Όταν εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία 

θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της 

ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Υπηρεσία γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την 

παράβαση θεραπευθείσα. 

 Κατά τα λοιπά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Άρθρο 203.  
 

Άρθρο 14ο Ανωτέρα βία 
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 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, είτε αυτή συνίσταται σε εξωτερικά 

γεγονότα (γεγονότα δηλαδή έξω από τη σφαίρα επιρροής του ανθρώπου), είτε συνίσταται σε απρόβλεπτα γεγονότα εντός της 

σφαίρας της οικονομικής δραστηριότητας του.(υποκειμενική θεωρία) 

 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός  που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει  να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή 

τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου 

διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 

Άρθρο 15ο Επικοινωνία μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών 

ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο και θα απαντώνται 

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

  

 Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθορίζονται ως στοιχεία επικοινωνίας τα 

αναγραφόμενα στον επόμενο πίνακα: 
 

 

 

Άρθρο 16ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 Για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στα δύο μέρη αρμόδια είναι τα 

ελληνικά δικαστήρια της έδρας του Εργοδότη καθώς και τα Ευρωπαϊκά. 

 Τόσο ο Δήμος όσο και ο ανάδοχος μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση λόγω μη τήρησης των όρων της 

παρούσας, αν από τη συνολική συμπεριφορά του υπαίτιου μέρους συνάγεται ότι υπάρχει αδυναμία ή απροθυμία 

συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας που καθιστούν δυσχερή ή επισφαλή την εκτέλεση της σύμβασης. 

Τα ανωτέρω συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και από τους δύο 

συμβαλλόμενος υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο (2) παρέμειναν στο 

Δήμο και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

Ταχ. Διεύθυνση : Ιθάκης 12 Ταχ. Διεύθυνση : ΧΧ 

Ταχ. Κώδικας : 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ Ταχ. Κώδικας : ΧΧ 

Αρμόδιος : Βασίλειος Σκουρλής Αρμόδιος : ΧΧ 

Τηλέφωνο : 210 6604600 – 210 6662150 Τηλέφωνο : ΧΧ 

e-mail : v.skourlis@156.syzefxis.gov.gr e-mail  : ΧΧ 
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ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Αθανάσιος Ζούτσος 

 

 

 
 
 

Για το Δήμο Παλλήνης  Για τoν Ανάδοχο 
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