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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

Ιωάννινα : 05 / 11 / 2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 62699 / 16720  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την προμήθεια με τίτλο : 

ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» 

& 

ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση 

κάδων)» 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

                                      
     Έχοντας υπόψη:  
 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.4555/18«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α » [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]  

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

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

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),  
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13. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα 

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

14. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης.  

15. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , 

16. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας. 

17. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφαση 3/24.01.2018) «Ειδικά θέματα 

συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) και του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»  

18. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται 

από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 καθώς και τις 

διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

19. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. Πρωτ. 49847/2878/05.09.2018, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό Διαδικτυακής ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ)  18REQ003644194 2018-09-05. 

20. Το με αριθμό πρωτ.:  49842/2877/05.09.2018 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.  

21. Την με αριθμό 806/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : 7Α5ΨΩΕΩ-ΔΤΝ, η οποία έχει 

αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 18REQ003823313 

2018-10-11 (εγκεκριμένο αίτημα). 

22. Την υπ’ αριθμ. 761 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ‘Έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο : 

«Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» (Κ.Α. 20.7135.011) και «Προμήθεια 

συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)» (Κ.Α. 20.7135.009)’’.  

23. Την αριθμ. 11953/1337/01-03-2017 (ΑΔΑ: 6Β93ΩΕΩ-Ο17) απόφαση Δημάρχου με θέμα “Ορισμός 

αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων’’ 2017.   

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

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

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

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

ρητά παραπάνω. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με 

τίτλο : 

ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» συνολικού 

προϋπολογισμού 248.000,00 € με το Φ.Π.Α. εκ του οποίου ποσό 33.108,00 € με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον 

Κ.Α.Ε. 20.7135.011 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και το υπόλοιπο ποσό των 214.892,00 € με το 

Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 
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ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση 

κάδων)» , συνολικού προϋπολογισμού 446.400,00 € με το Φ.Π.Α. εκ του οποίου ποσό 74.400,00 € με το 

Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.7135.009 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και το υπόλοιπο ποσό 

των 372.000,00 € με το Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. 
 

Κωδικός NUTS : EL 543 

Χρηματοδότηση : Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσιών 

συμβάσεων (Κωδικολόγιο CPV 2008) : 34928480-6  

Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας καθώς και οι ποσότητες - 

προϋπολογισμός περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας .  

Προσφορές γίνονται δεκτές :  

α. για το σύνολο της προμήθειας (τμήματα Α΄& Β΄) ή  

β. μεμονωμένα για κάθε επιμέρους ΤΜΗΜΑ (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 

τμήματος). 

  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και 

τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος : 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - αφορά τμήμα Β΄  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] άρθρου 79 παρ. 1,3 ν. 4412/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Παροχή Διευκρινίσεων 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τέσσερις 

(4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης 

του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 

δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

Η παρούσα Διακήρυξη  

Θα αναρτηθεί:  

- στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (περίληψη της παρούσας)  
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- στην Ιστοσελίδα του Δήμου  Ιωαννιτών (http://www.ioannina.gr)  

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή.  

Θα δημοσιευθεί  

- Στον Ελληνικό Τύπο (σε δυο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία τοπική) 

(περίληψη της παρούσας). 

- Στην Επίσημη Εφημερίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  
 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

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

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 66559 για το ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια 

Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» και Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 66562 για το ΤΜΗΜΑ 

Β΄: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)»   
 

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (http://www.ioannina.gr)  
 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού - Αποθήκης, ταχ. διεύθυνση Καπλάνη 7, Ιωάννινα, 

τ.κ 45444 τηλ: 26513 61334, fax: 26510 74441 , αρμόδιος υπάλληλος Γ. Λαδιάς.   

                                       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 62699 / 16720 / 2018) 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο 

άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά 

στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
06 / 11 /2018 06 / 11 /2018 

12 / 12 /2018 
ώρα 15:00 μμ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προσφορές γίνονται δεκτές :  

α. για το σύνολο της προμήθειας (τμήματα Α΄& Β΄) ή  

β. για κάθε επιμέρους ΤΜΗΜΑ (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος).  

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 9 της  ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ιδίως τα 

άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Τεύχη δημοπράτησης 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  ισχύος 

είναι : 

α) η σύμβαση  

β) η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών όπου απαιτούνται  

στ) ο προϋπολογισμός 

ζ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Γλώσσα διαδικασίας  

 

3.1       Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση1. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

3.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/19842 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

                                                           
1 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
2παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
3 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων.  

«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.». 

3.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική4. 

3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία 

διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Δικαίωμα συμμετοχής 

 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 

2513/1997, Α΄139), 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 Ι 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, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη .  

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη προμήθεια/υπηρεσία δεν 

απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους 

στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά 

πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. 

Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

                                                           
4 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 

στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων - υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την 

αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από την αρμόδια Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του 

σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 

την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

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 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β).  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και το άρθρο 

15 της με αρ. ΥΑ 56902/215/2-6-2017  (ΦΕΚ 1924Β) Υπουργικής Απόφασης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού  

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 

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

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

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

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

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

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

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο5. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που έχει οριστεί για την 

παραλαβή των προσφορών.  

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 περιπτώσεις6: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες 

                                                           
5 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 

6 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

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




                                                                        

9 
 

διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, και του Π.Δ 

28/15  «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.» 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Λόγοι αποκλεισμού  

 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 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 Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

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

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

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

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α' 48),  

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

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

και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
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δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

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) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 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. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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. 

4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 
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 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές 

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

επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:–Περιεχόμενο προσφορών 

 

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(Α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

(Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  

 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισμού, 

τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με  το άρθρο 15 της ΥΑ 57654/215/2-6-2017 

(ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
 

Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου 
 

Α1.1) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) : Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς  δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ 1 και 3  του Ν. 4412/16 ( Β/3698/16-11-2016), που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ΄). και συμπληρώνεται, (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ7 , ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Λόγοι 

αποκλεισμού ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ , ΜΕΡΟΣ IV Κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει 

μόνο την ENOTHTA α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής, ΜΕΡΟΣ VI Τελικές δηλώσεις) ώστε να 

δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη 

και τα σχετικά πεδία του. Το ΕΕΕΣ αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986.  

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ( 

δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή 

                                                           
7  Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
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χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται, προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης  

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώνει στο ΕΕΕΣ καθώς επίσης και τους 

υπεργολάβους που θα προτείνει. Σε αυτή τη περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει 

προσφορά, επισυνάπτει χωριστό/ά έντυπο ΕΕΕΣ , ΨΗΦΙΑΚΑ  ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ-Α από τον/τους 

υπεργολάβο/ους   

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

Το ανωτέρω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται ψηφιακά8 και υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά9 από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί : 

Σημείωση (1) : Υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ  
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του  άρθρου 7 της παρούσας 

διακήρυξης  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 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.10 

 

Α1.2 ) Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης  

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας εμπειρίας11 
 

1. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής επάρκειας 

μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους, 

τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η 

απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των 

κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

                                                           
8Βλέπε άρθρο 8 παρ 3 της ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

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

9 Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ περιλαμβάνονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 
10 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
11 Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων 
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υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης.  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

 

2. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν 

στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 

πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του 

τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον 

διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την 

προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον προσφέροντα  

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου. 

  

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος 

από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, υπογράφονται ψηφιακά, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα. 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. 

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 τη παρ 1  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. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου - πρωτόκολλο οικονομικών 

υπηρεσιών, οδός Καπλάνη 9, Ιωάννινα - με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
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Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των 

τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και 

αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.  

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

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα12, 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. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 

φωτοαντίγραφα.  

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 

κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις 

της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Σημείωση : Η Τεχνική προσφορά που θα υποβάλλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να λαμβάνει 

αυστηρά υπόψη του τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των προς προμήθεια υλικών, όπως αυτές 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας και θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ανωτέρω παράρτημα, περιγράφοντας 

ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Κάθε υποψήφιος οφείλει, επί 

ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των 

πιστοποιητικών, προτύπων, βεβαιώσεων και λοιπών διασφαλίσεων που απαιτούνται από τις ΜΕΛΕΤΕΣ 

της υπηρεσίας οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης (Παράρτημα Β'). 

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο, επί ποινή 

αποκλεισμού, το Φύλο Συμμόρφωσης Α΄& Β΄ της παρούσας διακήρυξης (αφορά την Προμήθεια 

συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)) .   

Επιπλέον ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 

παρούσα Διακήρυξη. 

 

Β. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

                                                           
12 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

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

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κριτήρια επιλογής  

 

9.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού13 

 

9.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 
 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος απαιτείται να 

προκύπτει ότι το ύψος του («γενικού») ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους για τις τρεις τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις είναι μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α , του υπό ανάθεση 

έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) 

τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 50% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α , του υπό ανάθεση έργου. 
 

9.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.   

 

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική  επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται να προκύπτει  ότι 

ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση (σε ΟΤΑ ή δημόσιους φορείς) δυο (2) 

αντίστοιχων σε είδος προμηθειών (υπογειοποίηση κάδων, ανεξαρτήτου προϋπολογισμού) με την 

προκηρυσσόμενη, τα τελευταία τρία (3) έτη. 

 

Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας » τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής  απαιτείται να πληρούνται από 

τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα.   

 

                                                           
13 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόμενη τιμή 

 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το 

Δήμο. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 

της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή . 

 

  ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (180 ημέρες). 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 

φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους 

και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την  ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 

της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες 

ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 
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αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει 

ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 

τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από 

τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, 

Ν.4412/16). 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Απόρριψη προσφορών 

 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 8 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί μετά 

από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

ΑΡΘΡΟ 14ο : Δημοσίευση 

 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες.  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια,  

 την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και περί ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 





                                                                        

18 
 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη 

ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων.  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων των τεχνικών προσφορών, οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν. Ομοίως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική  

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με 

τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 

παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η 

οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και ανακηρύσσεται ο προσωρινός 

ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 

(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω 
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δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό 

ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβές αντίγραφο  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια υπηρεσία (πρωτόκολλο οικονομικών υπηρεσιών, οδός Καπλάνη 

9, Ιωάννινα). 

Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοσποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά 

μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως 

αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 

του ίδιου νόμου.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία 

από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 
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αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

 

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει 

η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο 

σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για 

τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός 

εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη 

πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 
 

(7) Δικαιολογητικά απόδειξης Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας  

Προς απόδειξη της Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια  του προσφέροντος 

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία 

να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι μεγαλύτερο από το 

50% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, του υπό ανάθεση Έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 50% του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της 

ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί 

του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με 

αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης 

κλπ). 
  

(8.) Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

Ελάχιστη προϋπόθεση  τεκμηρίωσης  τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση (σε ΟΤΑ ή δημόσιους φορείς) δυο (2) αντίστοιχων σε είδος 

προμηθειών (υπογειοποίηση κάδων, ανεξαρτήτου προϋπολογισμού) με την προκηρυσσόμενη, τα 

τελευταία τρία (3) έτη.  

Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως 

υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

  

(9) Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει την δάνεια ικανότητα του (οικονομική) 

στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της 

προμήθειας 

  

(10) 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 ή αίτησης συμμετοχής.» .14 

                                                           
14 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που 

εκκινούν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

(δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και 

ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να δηλώσει τα τμήματα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο  και  η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  

διακήρυξης και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου, 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. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.(παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16, είναι ψευδή ή ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. .(παρ 3 

άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται. (παρ 4 άρθρου  103 Ν.4412/16 ). 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, «απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου»  και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72,  η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται.(παρ 5 άρθρου 103 
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Ν.4412/16 ). Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης , είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

ανωτέρω παραγράφους, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .(παρ 6 

άρθρου  103 Ν.4412/16 ). Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

Ν.4412/16 (παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16 ). 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες 

από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. Για κατακύρωση μέρους 

της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 

αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 

και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ . 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 

επί αυτών  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση.». ( άρθρο 105 παρ 3 )  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, «θέτοντάς του προθεσμία 

που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες»  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. ( άρθρο 105 παρ 4 )  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
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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, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106» ( 

άρθρο 105 παρ 5 )  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 

Για το ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» η σύμβαση θα έχει 

ισχύ για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.  

Για το ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση 

κάδων)» η σύμβαση θα έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της.  
 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εγγυήσεις 

 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της σύμβασης, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).  

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, ήτοι διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών). 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. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' 

αυτών, και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013 (A' 52), εφόσον απαιτείται. 

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

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει 

την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

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

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 

στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 

ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 

αμετακλήτως. 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

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

εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον 

ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια 

επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 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 εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η 

επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

γ) Εγγύηση καλής Λειτουργίας  

 Η εγγύηση καλής λειτουργίας παρέχεται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 

των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται για τα παρακάτω Τμήματα ως εξής:  
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 ΤΜΗΜΑ Α΄ «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» : ποσό  3.720,00 € 

 ΤΜΗΜΑ Β΄ «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)» 

:   ποσό 6.696,00 € 

 Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφονται στις αντίστοιχες μελέτες 

της Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Εκτέλεση της σύμβασης 

 

21.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

21.2 Υπεργολαβία 

21.2.1. 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.  

 

21.2.2. 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 συνεργασίας15. 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.  

21.2.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης και με τη προσκόμιση των 

δικαιολογητικών του άρθρου 16 της παρούσας διακήρυξης, 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, 

                                                           
15Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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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.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις  

 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η 

Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του 

Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον 

να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει 

ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες 

άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της 

διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται 

στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ 39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η 

διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 

ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
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β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό 

συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση 

της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

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

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Μονομερής λύση της σύμβασης 

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

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον : 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και 
τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση, σε χώρο που θα υποδείξει ο υπεύθυνος 
παραλαβής και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τα αιτήματα του εντολέα. 
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Σημειώνεται ότι οι παραγγελίες που θα γίνουν θα αφορούν τα είδη των πινάκων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού και οι ποσότητες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εντολέα μέσα όμως 
στα όρια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στο 
χώρο και κατά τις ημερομηνίες και ώρες που θα τους υποδείξει ο υπεύθυνος παραλαβής με μεταφορικό 
μέσο του προμηθευτή, κατόπιν παραγγελίας (η οποία θα δίνεται μέσω e-mail ή FAX) και η οποία θα 
εκτυπώνεται και θα κρατείται για αποδεικτικό παραγγελίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου ο Δήμος έχει το δικαίωμα μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κηρύξει έκπτωτο 
των ανάδοχο.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, 
αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 
Επιτροπές.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 
σύμβαση. 

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. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) 

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και 

Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί  

της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 
 

ΑΡΘΡΟ 25Ο : Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

του Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο 

ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
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ΑΡΘΡΟ 26Ο : Λοιπές διατάξεις 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλόλητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις 

διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με 

αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ                      

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 62699 / 16720 / 2018) 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1 

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στο 

χώρο και κατά τις ημερομηνίες και ώρες που θα τους υποδείξει ο υπεύθυνος παραλαβής,  με μεταφορικό 

μέσο του προμηθευτή, κατόπιν παραγγελίας η οποία θα δίνεται μέσω e-mail ή FAX και η οποία θα 

εκτυπώνεται και θα κρατείται για αποδεικτικό παραγγελίας. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την αποστολή του 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - είκοσι ημερών (20), τα αναγραφόμενα είδη.  

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου οριζόμενου 

χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης 

των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία. 

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. 
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Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

 
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1616  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

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

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

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

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 

Η παράδοση των ειδών  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί :  

α. εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και 

απορριμματοδεκτών» και  

β. εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας 

αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)»     

Για τα συστήματα βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης ως ημέρα παραδόσεως θεωρείται η 

ημέρα κατά την οποία τα ανωτέρω θα έχουν εγκατασταθεί έντεχνα από τον Ανάδοχο, στους οριζόμενους 

από τον Δήμο χώρους, θα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και θα έχουν υποστεί επιτυχώς τις 

δοκιμές καλής λειτουργίας. Ο προμηθευτής ευθύνεται μέχρι του χρόνου υπογραφής του πρωτοκόλλου 

ποσοτικής παραλαβής. 

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. Στην 

                                                           
16 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 

προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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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. 

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. 

Άρθρο 2 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση : Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή 

μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

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

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

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

Άρθρο 3 

Η προσκόμιση των υλικών θα γίνεται με δελτίο αποστολής, δελτίο αποστολής-τιμολόγιο. Δεν θα πρέπει 

να υπάρχουν χρηματικές διαφορές και τα τιμολόγια να είναι απολύτως διευκρινισμένα και συσχετισμένα 

με τα αντίστοιχα δελτία αποστολής, διότι δημιουργείται λογιστικό πρόβλημα στην Υπηρεσία. Η μη 

τήρηση των όρων αυτών αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 4 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης τουλάχιστον του 50% της ζητούμενης 

ποσότητας έκαστου είδους, εάν τούτο ζητηθεί από το Δήμο κατά την πρώτη παραγγελία. 

Άρθρο 5 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 

τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης 

λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 
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προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που έχει κατατεθεί. Το 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των ειδών και εγγυάται 

ανυπαρξία οιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. 

 

Άρθρο 6 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ Α    

1. 
Πλαστικός κυλιόμενος κάδος 

απορριμμάτων, 2 τροχών, 
χωρητικότητας 240 lt 

445 50 22.250,00 

2. 
Πλαστικός κυλιόμενος κάδος 

απορριμμάτων, 4 τροχών, 
χωρητικότητας 1100 lt 

100 240 24.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Β    

3. 
Μεταλλικός κυλιόμενος κάδος 

απορριμμάτων, 4 τροχών, 
χωρητικότητας 1100 lt 

400 330 132.000,00 

4. Μεταλλικός επίστυλος 
απορριμματοδέκτης, διπλός 

150 145 21.750,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 

 Φ.Π.Α. 24% 48.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 248.000,00 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)» 

α/α Περιγραφή 
Είδος 

μονάδας 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
€ 

1. 

Προμήθεια βυθιζόμενου συστήματος 
διαβαθμισμένης συμπίεσης 

απορριμμάτων σε κάδους κοινής 
χρήσης 1.100lt. 

τεμάχιο 6 60.000,00 360.000,00 

Άθροισμα  μελέτης : 360.000,00 

Φ.Π.Α. 24% : 86.400,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 446.400,00 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ) 





   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

_____________ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445, Ιωάννινα 

Τηλ. 2651031168, 2651361395. Φαξ: 2651077805 
 

 

 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 62699 / 16720 / 2018) 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  248.000,00 ΕΥΡΩ  
           
 
 Κ.Α : 02.20.7135.011 
 
 
Αριθμός Μελέτης: 60 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ : 2018 

 





  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών για τη συλλογή και αποθήκευση 

απορριμμάτων, που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών. Θα πραγματοποιηθεί 

προμήθεια των ακόλουθων ειδών ανά ομάδα:  

ΟΜΑΔΑ Α: 

1. Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων, με δύο τροχούς, χωρητικότητας 240 lt, (CPV 34928480-

6), τεμάχια 445. 

2. Πλαστικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων, με τέσσερις τροχούς, χωρητικότητας 1100 lt (CPV 

34928480-6), τεμάχια 100. 

ΟΜΑΔΑ Β: 

3. Μεταλλικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων, με τέσσερις τροχούς, χωρητικότητας 1100 lt (CPV 

34928480-6), τεμάχια 400. 

4. Μεταλλικοί επίστυλοι απορριμματοδέκτες, διπλοί, χωρητικότητας 35 lt το κάθε καλαθάκι (CPV 

34928480-6), τεμάχια 150. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 248.000,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% (200.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και η σχετική πίστωση είναι 

εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με στοιχεία ΚΑ: 02.20.7135.011.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», του ν. 3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του ν. 3852/10 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 
H συντάξασα 

  Προϊσταμένη Τμήματος  
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 
 
 

Βαρζώκα Γεωργία 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα, 24 / 08 / 2018 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

Δήμου Ιωαννιτών 
 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

  





  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

ΑΝ ΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

 ΟΜΑΔΑ Α   

1. Πλαστικός κυλιόμενος κάδος απορριμμάτων, 2 

τροχών, χωρητικότητας 240 lt 

445 τεμάχιο 

2. Πλαστικός κυλιόμενος κάδος απορριμμάτων, 4 

τροχών, χωρητικότητας 1100 lt 

100 τεμάχιο 

 ΟΜΑΔΑ Β   

3. Μεταλλικός κυλιόμενος κάδος απορριμμάτων, 4 

τροχών, χωρητικότητας 1100 lt  

400 τεμάχιο 

4. Μεταλλικός επίστυλος απορριμματοδέκτης, 

διπλός 

150 τεμάχιο 

 

 
H συντάξασα 

  Προϊσταμένη Τμήματος  
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 
 
 

Βαρζώκα Γεωργία 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα, 24 / 08 / 2018 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

Δήμου Ιωαννιτών 
 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 





  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ Α    

1. Πλαστικός κυλιόμενος κάδος 

απορριμμάτων, 2 τροχών, 

χωρητικότητας 240 lt 

445 50 22.250,00 

2. Πλαστικός κυλιόμενος κάδος 

απορριμμάτων, 4 τροχών, 

χωρητικότητας 1100 lt 

100 240 24.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Β    

3. Μεταλλικός κυλιόμενος κάδος 

απορριμμάτων, 4 τροχών, 

χωρητικότητας 1100 lt 

400 330 132.000,00 

4. Μεταλλικός επίστυλος 

απορριμματοδέκτης, διπλός 

150 145 21.750,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  200.000,00 

 Φ.Π.Α. 24% 48.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 248.000,00 

 
 

 
H συντάξασα 

  Προϊσταμένη Τμήματος  
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 
 
 

Βαρζώκα Γεωργία 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα, 24 / 08 / 2018 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

Δήμου Ιωαννιτών 
 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 





  

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΟΜΑΔΑ Α: 

Άρθρο 1ο 

 Για την προμήθεια ενός τεμαχίου πλαστικού κυλιόμενου κάδου απορριμμάτων, τροχήλατου, 

με δύο (2) τροχούς, χωρητικότητας 240 lt, κατάλληλου για την ασφαλή και υγιεινή απόθεση των 

δημοτικών απορριμμάτων (όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές).   

ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ   (50,00 ΕΥΡΩ) 

 

Άρθρο 2ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου πλαστικού κυλιόμενου κάδου απορριμμάτων, τροχήλατου, 

με τέσσερις (4) τροχούς, χωρητικότητας 1100 lt, μεγάλης αντοχής, κατάλληλου για την ασφαλή και 

υγιεινή απόθεση των δημοτικών απορριμμάτων (όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές).  

ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ   (240,00 ΕΥΡΩ) 

 

ΟΜΑΔΑ Β: 

Άρθρο 3ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικού κυλιόμενου κάδου απορριμμάτων, τροχήλατου, 

με τέσσερις (4) τροχούς, χωρητικότητας 1100 lt, μεγάλης αντοχής, κατάλληλου για την ασφαλή και 

υγιεινή απόθεση των δημοτικών απορριμμάτων (όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές).  

ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ   (330,00 ΕΥΡΩ)  

 

Άρθρο 4ο 

Για την προμήθεια ενός τεμαχίου μεταλλικού επίστυλου απορριμματοδέκτη, διπλού,  

χωρητικότητας 35 lt ανά απορριμματοδέκτη, κατάλληλου για την ασφαλή και υγιεινή απόθεση 

μικροαπορριμμάτων, (όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές).   

ΤΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:    ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ    (145,00 ΕΥΡΩ) 

 

 
H συντάξασα 

  Προϊσταμένη Τμήματος  
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 
 
 

Βαρζώκα Γεωργία 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  24 / 08 / 2018 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

Δήμου Ιωαννιτών 
 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 





   

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υλικών για τη συλλογή και 

αποθήκευση απορριμμάτων, που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών. Θα 

πραγματοποιηθεί προμήθεια των ακόλουθων ειδών ανά ομάδα:  

ΟΜΑΔΑ Α: 

1. Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων, με δύο τροχούς, χωρητικότητας 240 lt, (CPV 34928480-

6), τεμάχια 445. 

2. Πλαστικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων, με τέσσερις τροχούς, χωρητικότητας 1100 lt (CPV 

34928480-6), τεμάχια 100. 

ΟΜΑΔΑ Β: 

3. Μεταλλικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων, με τέσσερις τροχούς, χωρητικότητας 1100 lt (CPV 

34928480-6), τεμάχια 400. 

4. Μεταλλικοί επίστυλοι απορριμματοδέκτες, διπλοί, χωρητικότητας 35 lt το κάθε καλαθάκι (CPV 

34928480-6), τεμάχια 150. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 248.000,00 ΕΥΡΩ, 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον εγκεκριμένο 

Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 με στοιχεία ΚΑ: 02.20.7135.011. Η προμήθεια εγκρίθηκε με 

την αριθ. 195/2018 Απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:  

1. Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-8-2016).  

2. Ο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-2006).  

3. Ο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').  

4. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρων νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες 

λοιπές (πλην των αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 





   

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

σύμβασης προμήθειας και γενικότερα σε κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ. απόφασης κ.λ.π.) που 

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

παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

240 LT 

Α1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Οι προς προμήθεια πλαστικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει: 

1.1. Να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, 

πλαστικοί, τροχήλατοι, με δύο (2) τροχούς.  

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

απορριμμάτων. 

1.3. Η κατασκευή τους να είναι σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN840:2012 ή νεότερη ισχύουσα έκδοση 

της (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις 

επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική 

προσφορά η σχετική πιστοποίηση. 

1.4. Να έχουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις. 

1.5. Να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

1.6. Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα, 

ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό στην Αγγλική γλώσσα συνοδευόμενο από ελληνική μετάφραση, των 

προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Α2. ΚΑΔΟΣ 

2.1. Η χωρητικότητα σε απορρίμματα (lt) να είναι τουλάχιστο 235 λίτρα.  

2.2. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις 

ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. 

2.3.  Κυρίως Σώμα 

2.3.1. Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε 

να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων του κατά τη χρήση αυτού.  

2.3.2. Να έχει μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, 

καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή 

του από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων. 

2.3.3. Να έχει πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου 

νερών της βροχής εντός των κάδων. 

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

διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες.  

2.3.5.  Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 

τουλάχιστον 3 mm (σώμα) και 4 mm (πυθμένας). Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, 

τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των 

υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 





   

2.3.6. Να έχει ισχυρά τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένα κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου. 

2.3.7. Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε 

ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να αναφερθεί το 

πώς ο τρόπος κατασκευής του κάδου παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης. 

2.3.8. Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά 

τη χρήση του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των 

απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα). 

2.3.9. Να έχουν κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm στις δύο εμπρόσθιες 

γωνίες (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). Το αυτοκόλλητο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 

πρισματική ανακλαστική μεμβράνη και να συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12899. 

2.3.10. Να έχει τουλάχιστο δύο (2) χειρολαβές για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου.  

2.3.11. Το χρώμα του σώματος θα είναι πράσινο. 

2.3.12. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού 

αυτή επεξεργαστεί. 

2.3.13. Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εμβαδού κατάλληλη 

για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας. Στη θέση αυτή θα βρίσκεται 

ευδιάκριτη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής ή αυτοκόλλητο PVC, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 2018 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

2.3.14. Να υπάρχει τοποθετημένο πάνω στον κάδο αυτοκόλλητο PVC, ή ανάγλυφη ανεξίτηλη εκτύπωση 

ή ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση με τον οίκο κατασκευής, την ημερομηνία και τον αύξοντα αριθμό 

κατασκευής, τη νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, το ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, το 

ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία του προμηθευτή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840). 

2.3.15. Να πλένονται εύκολα για καλύτερη υγιεινή και να είναι κατάλληλοι για πλύση σε ειδικό όχημα 

πλύσης κάδων (καδοπλυντήριο). 

2.4. Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας. Επιθυμητή 

η ύπαρξη και συστήματος τύπου χειρολαβής. 

2.6. Τροχοί 

2.6.1. Δύο αθόρυβοι, ανεξάρτητοι, τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα 

περιστροφής 360 μοίρες με μεταλλική ζάντα.  

2.6.2. Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας τουλάχιστο 100kg. 

2.6.3. Ο άξονας έδρασης των τροχών να είναι ανοξείδωτος ή από ατσάλι. 

2.6.4. Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους. 

2.7. Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή 

απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων). 

Α3. ΚΑΠΑΚΙ 

3.1. Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό τοίχωμα, κατάλληλου πάχους που του 

προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά). 

3.2. Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για 

μεγαλύτερη αντοχή. 





   

3.3. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο. 

3.4. Να έχει τουλάχιστο δύο (2) χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα. 

3.5. Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες 

καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο τρόπος 

κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης. 

3.6. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό 

παραμείνει τελείως ανοικτό. 

3.7. Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο 

όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση 

μεγάλης σωματικής δύναμης. 

3.8. Το καπάκι θα είναι σε χρώμα πράσινο, ομοιόμορφα με το κυρίως σώμα.  

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

αυτή επεξεργαστεί. 

3.10. Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, 

καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα. 

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

έτος κατασκευής. 

Α4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από διαπιστευμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής. 

4.1. O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και 

αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί 

μέρους τμημάτων, όπως το σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 

9001 ή ισοδύναμο αυτού. 

4.2. O προμηθευτής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού για 

την εμπορεία και τεχνική υποστήριξη. 

4.3. O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης με πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους, 

είτε ολόκληρου, είτε των επιμέρους τμημάτων (σώμα, καπάκι, τροχοί). 

4.4. Πιστοποίηση της παραγράφου 1.3. ανωτέρω. 

Α5. ΒΑΡΗ 

Α5.1. Το βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου να μην ξεπερνάει τα 20 kg. 

Α5.2.  Ωφέλιμο φορτίο κάδου τουλάχιστο 80 kg. 

Α6. ΔΕΙΓΜΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 

κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 

εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 

διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προσφερομένων κάδων. 

 

 





   

Α7. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

7.1.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος 

έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 

κάδων): 

7.1.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο τουλάχιστο δύο (2) έτη. Η εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 

συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. 

7.1.2. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ή εάν 

αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. 

7.1.3. Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς 

κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια, που δεν θα είναι μικρότερη από 5 έτη, που δεσμεύεται 

και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στην Αναθέτουσα Αρχή (υπεύθυνη 

δήλωση από τον Προμηθευτή). 

7.1.4. Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον 

Προμηθευτή), που δεν θα είναι μεγαλύτερο από 10 ημέρες. 

7.1.5. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάσταση 

βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης. 

7.1.6. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και 

στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

7.2.  Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου. 

7.3. Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω τιμοκατάλογο, που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 25%. 

 

Β. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt. 

Β1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Οι προς προμήθεια πλαστικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει: 

1.1. Να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, 

πλαστικοί, τροχήλατοι, με τέσσερις (4) τροχούς.  

1.2. Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ανακυκλώσιμων, οικιακών, εμπορικών 

και βιομηχανικών απορριμμάτων. 

1.3. Η κατασκευή τους να είναι σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN840:2012 ή νεότερη ισχύουσα έκδοση 

της (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις 

επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική 

προσφορά η σχετική πιστοποίηση. 

1.4. Να έχουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις. 

1.5. Να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 





   

1.6. Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα, 

ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό στην Αγγλική γλώσσα συνοδευόμενο από ελληνική μετάφραση, των 

προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Β2. ΚΑΔΟΣ 

2.1.  Η χωρητικότητα σε απορρίμματα (lt) να είναι τουλάχιστο 1045 λίτρα.  

2.2. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις 

ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. 

2.3.  Κυρίως Σώμα 

2.3.1. Το κυρίως σώμα των κάδων  (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, 

ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων του κατά τη χρήση αυτού.  

2.3.2. Να έχει κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη 

διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την 

πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους 

μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων. 

2.3.3. Να έχει πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου 

νερών της βροχής εντός των κάδων. 

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

διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες.  

2.3.5.  Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 

τουλάχιστον 3 mm (σώμα) και 4 mm (πυθμένας). Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, 

τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των 

υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 

2.3.6. Να έχει ισχυρά τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένα κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου. 

2.3.7. Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε 

ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να αναφερθεί το 

πώς ο τρόπος κατασκευής του κάδου παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης. 

2.3.8. Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά 

τη χρήση του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των 

απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα). 

2.3.9. Να έχουν κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm σε κάθε γωνία 

περιμετρικά του κάδου ή τοποθετημένα αντανακλαστικά πρισματικά στοιχεία (συμβατά με αυτά που 

τοποθετούνται στα στηθαία ασφάλειας), ακρυλικού υλικού, κόκκινου χρώματος, ορθογωνικής διατομής 

σταθερά στερεωμένων στο σώμα του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). Το αυτοκόλλητο θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρισματική ανακλαστική μεμβράνη και να συμμορφώνεται με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12899. 

2.3.10. Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 

35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων. 

2.3.11. Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε 

εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας 

υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. 





   

2.3.12. Να έχει τουλάχιστο τέσσερις (4) χειρολαβές για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου, 

αποσπώμενες, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς.  

2.3.13. Το χρώμα του σώματος θα είναι πράσινο. 

2.3.14. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού 

αυτή επεξεργαστεί. 

2.3.15. Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εμβαδού κατάλληλη 

για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας. Στη θέση αυτή θα βρίσκεται 

ευδιάκριτη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής ή αυτοκόλλητο PVC, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 2018 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

2.3.16. Να υπάρχει τοποθετημένο πάνω στον κάδο αυτοκόλλητο PVC, ή ανάγλυφη ανεξίτηλη εκτύπωση 

ή ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση με τον οίκο κατασκευής, την ημερομηνία και τον αύξοντα αριθμό 

κατασκευής, τη νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, το ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, το 

ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία του προμηθευτή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840). 

2.3.17. Να υπάρχει μεταλλικός στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το 

έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος 

βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο). Ο ποδομοχλός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

σωλήνα και λάμες ανύψωσης ικανού πάχους, με πρόσθετη επίσης θερμή επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε 

να προστατεύεται αποτελεσματικά από την διάβρωση και να διαθέτει κατάλληλο σχήμα, ώστε να παρέχει 

ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 350 χιλιοστών, και να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 250 χιλιοστά, έτσι 

ώστε να είναι λειτουργικός, ακόμη και σε περίπτωση που αυτός θα βρίσκεται πάνω από κράσπεδο 

πεζοδρομίου. 

2.3.18. Να πλένονται εύκολα για καλύτερη υγιεινή και να είναι κατάλληλοι για πλύση σε ειδικό όχημα 

πλύσης κάδων (καδοπλυντήριο). 

2.4. Ανάρτηση κάδου 

2.4.1. Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα δύο 

ισχυρούς μεταλλικούς πείρους ανάρτησης. 

2.4.2. Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου τουλάχιστο 400 kg. 

2.4.3. Επιθυμητό να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης. Πάνω στις πλευρικές 

ενισχυτικές επιφάνειες των κάδων και περίπου στο κέντρο τους, θα είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο 

κυλινδροειδείς πείροι, μήκους 50 mm περίπου έκαστος, διαμέτρου 40 mm περίπου και η επιφάνεια 

στήριξης του πείρου ανύψωσης θα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 45 εκατοστά (για μέγιστη 

σταθερότητα κατά την ανύψωση και αντοχή), οι οποίοι θα χρησιμεύουν για την ασφαλή ανάρτηση και 

ανύψωση των κάδων, από τους μηχανισμούς εκκένωσης των απορριμματοφόρων.  

2.4.4. Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου 

χτένας (DIN 30700) και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα). Επιθυμητή η ύπαρξη και συστήματος τύπου 

χειρολαβής. 

2.5. Τροχοί 

2.5.1. Τέσσερις αθόρυβοι, ανεξάρτητοι, τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με 

ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες με μεταλλική ζάντα.  





   

2.5.2. Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας τουλάχιστο 200kg. 

2.5.3. Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η 

έδραση να είναι σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης, με κάθετες νευρώσεις μήκους τουλάχιστο 5 εκατοστών. 

2.5.4. Ύπαρξη ποδόφρενου στους δύο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου ή 

κεντρικό σύστημα πέδησης, που θα επενεργεί στους δύο εμπρός, κατά μήκος του κάδου τροχούς και θα 

χειρίζεται με ποδομοχλό, η δε κλειδαριά, μαζί με το κλειδί της, να είναι μεταλλική, κατά DIN 22.417 ή 

ισοδύναμο, και να βρίσκεται, στην εμπρός δεξιά πλευρά του κάδου σε συμφωνία με το ΕΝ 840.  

2.6. Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή 

απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων). 

2.7. Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους. 

Β3. ΚΑΠΑΚΙ 

3.1. Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό τοίχωμα, κατάλληλου πάχους τουλάχιστο 4 

mm, που του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά).  

3.2. Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για 

μεγαλύτερη αντοχή. 

3.3. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο. 

3.4. Να έχει τουλάχιστο δύο (2) χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα ή κατάλληλα διαμορφωμένες εσοχές. 

3.5. Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες 

καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο τρόπος 

κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης. 

3.6. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό 

παραμείνει τελείως ανοικτό. 

3.7. Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο 

όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση 

μεγάλης σωματικής δύναμης. 

3.8. Το καπάκι θα είναι σε χρώμα πράσινο, ομοιόμορφα με το κυρίως σώμα.  

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

αυτή επεξεργαστεί. 

3.10. Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, 

καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα. 

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

έτος κατασκευής. 

Β4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από διαπιστευμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής. 

4.1. O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και 

αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί 

μέρους τμημάτων, όπως το σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 

9001 ή ισοδύναμο αυτού. 





   

4.2. O προμηθευτής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού για 

την εμπορεία και τεχνική υποστήριξη. 

4.3. O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης με πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους, 

είτε ολόκληρου, είτε των επιμέρους τμημάτων (σώμα, καπάκι, τροχοί). 

4.4. Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14. 

4.5. Πιστοποίηση της παραγράφου 1.3. ανωτέρω. 

Β5. ΒΑΡΗ 

5.1. Το βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου να μην ξεπερνάει τα 70 kg. 

5.2.  Ωφέλιμο φορτίο κάδου τουλάχιστο 440 kg. 

Β6. ΔΕΙΓΜΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 

κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 

εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 

διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προσφερομένων κάδων. 

Β7. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

7.1.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος 

έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 

κάδων): 

7.1.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο τουλάχιστο δύο (2) έτη. Η εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 

συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. 

7.1.2. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ή εάν 

αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. 

7.1.3. Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς 

κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια, που δεν θα είναι μικρότερη από 10 έτη, που δεσμεύεται 

και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στην Αναθέτουσα Αρχή (υπεύθυνη 

δήλωση από τον Προμηθευτή). 

7.1.4. Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον 

Προμηθευτή), που δεν θα είναι μεγαλύτερο από 10 ημέρες. 

7.1.5. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάσταση 

βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης. 

7.1.6. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και 

στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

7.2.  Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου. 

7.3. Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω τιμοκατάλογο, που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 25%. 

 





   

Γ.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt 

Γ1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Οι προς προμήθεια μεταλλικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει: 

1.1. Να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, 

μεταλλικοί, τροχήλατοι, με τέσσερις (4) τροχούς.  

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

απορριμμάτων. 

1.3. Η κατασκευή τους να είναι σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN840:2012 ή νεότερη ισχύουσα έκδοση 

της (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις 

επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική 

προσφορά η σχετική πιστοποίηση. 

1.4. Να έχουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις. 

1.5. Να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

1.6. Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα, 

ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό στην Αγγλική γλώσσα συνοδευόμενο από ελληνική μετάφραση, των 

προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

1.7. Η διαδικασία ηλεκτροσυγκόλλησης του εργοστασίου κατασκευής των μεταλλικών κάδων θα είναι 

πιστοποιημένη κατά ISO 3834 από διαπιστευμένο φορέα 

Γ2. ΚΑΔΟΣ 

2.1.  Η χωρητικότητα σε απορρίμματα (lt) να είναι τουλάχιστο 1045 λίτρα.  

2.2. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις 

ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. 

2.3.  Κυρίως Σώμα 

2.3.1. Το κυρίως σώμα των κάδων  (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι από υψηλής ποιότητας 

χαλυβδόφυλλα ή αλουμινόφυλλα και να φέρει ειδικές ενισχύσεις / πρεσαριστές νευρώσεις, ώστε να 

αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων του κατά τη χρήση. 

2.3.2. Να έχει κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη 

διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την 

πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους 

μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων. 

2.3.3. Να έχει πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου 

νερών της βροχής εντός των κάδων. 

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

διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες.  

2.3.5.  Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστο 1,2 χιλιοστά. Να 

αναφερθούν τα σχετικά πάχη κατασκευής σώματος και πυθμένα των κάδων. 

2.3.6. Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση ISO 1461 από 

διαπιστευμένο φορέα (ή ισοδύναμο) μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών 

μερών (για αντιδιαβρωτική προστασία και λεία όσο το δυνατόν επιφάνεια), σε πλήρες μπάνιο εγγυημένης 

καθαριότητας 99,95% σε ακατέργαστο ψευδάργυρο. 





   

2.3.7. Να αναφερθεί το πάχος γαλβανίσματος, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο των εβδομήντα 

μικρών (70 μm) ή 500 gr/m2 σε οποιοδήποτε σημείο του κάδου. 

2.3.8. Να έχει ισχυρά τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένα κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου. 

2.3.9. Οι συγκολλήσεις των χαλυβδοελασμάτων να είναι συνεχείς και στεγανές και να είναι εσωτερικά του 

κάδου, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά του και με τρόπο που να αποκλείει διάκενα μεταξύ των 

χαλυβδοελασμάτων. 

2.3.10. Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου και των συγκολλήσεων σε υγρά και οξέα 

απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 

2.3.11. Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία από την πρόσκρουση με τους 

μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από 

προσκρούσεις με οχήματα. 

2.3.12. Να έχουν κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm σε κάθε γωνία 

περιμετρικά του κάδου ή τοποθετημένα αντανακλαστικά πρισματικά στοιχεία (συμβατά με αυτά που 

τοποθετούνται στα στηθαία ασφάλειας), ακρυλικού υλικού, κόκκινου χρώματος, ορθογωνικής διατομής 

σταθερά στερεωμένων στο σώμα του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). Το αυτοκόλλητο θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρισματική ανακλαστική μεμβράνη και να συμμορφώνεται με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12899. 

2.3.13. Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 

35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων. 

2.3.14. Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε 

εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας 

υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. 

2.3.15. Να έχει τουλάχιστο τέσσερις (4) χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής χειρολαβές για τον άνετο και 

ασφαλή χειρισμό του κάδου και δύο (2) πρόσθετες στο μεσαίο τμήμα, βιδωτές, μήκους τουλάχιστον 30 

cm.  

2.3.16. Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος με ηλεκτροστατική βαφή τύπου RAL σε χρώμα 

πράσινο. Η διαδικασία βαφής θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9227 από διαπιστευμένο 

φορέα. 

2.3.17. Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εμβαδού κατάλληλη 

για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας. Στη θέση αυτή θα βρίσκεται 

ευδιάκριτη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 2018 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

2.3.18. Να υπάρχει μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο PVC τοποθετημένο πάνω στον κάδο όπου θα 

αναφέρονται ο οίκος κατασκευής, η ημερομηνία και ο αύξοντας αριθμός κατασκευής, η νόρμα που 

ανταποκρίνεται ο κάδος, το ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, το ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt 

καθώς και τα στοιχεία του προμηθευτή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840). 

2.3.19. Να υπάρχει μεταλλικός στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το 

έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος 

βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο). Ο ποδομοχλός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 





   

στρατζαριστό ενισχυμένου τύπου τουλάχιστον 40×20 mm και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και 

όχι στον πυθμένα του κάδου. Ο ποδομοχλός θα φέρει αμορτισέρ κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από 

διαπιστευμένο φορέα, για το ομαλό κλείσιμο του καπακιού, και λάμες ανύψωσης ικανού πάχους 

τουλάχιστο 6mm, με πρόσθετη επίσης θερμή επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να προστατεύεται 

αποτελεσματικά από την διάβρωση και να διαθέτει κατάλληλο σχήμα, ώστε να παρέχει ωφέλιμο μήκος 

τουλάχιστον 350 χιλιοστών, και να απέχει από το έδαφος τουλάχιστον 250 χιλιοστά, έτσι ώστε να είναι 

λειτουργικός, ακόμη και σε περίπτωση που αυτός θα βρίσκεται πάνω από κράσπεδο πεζοδρομίου. Το 

πλαστικό καπάκι θα πρέπει να φέρει ενισχυτική λάμα προστασίας του, πάχους τουλάχιστον 1,25 

χιλιοστών και μήκους τουλάχιστο 30 cm. 

2.3.20. Να πλένονται εύκολα για καλύτερη υγιεινή και να είναι κατάλληλοι για πλύση σε ειδικό όχημα 

πλύσης κάδων (καδοπλυντήριο). 

2.3.21. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι εντελώς από αιχμηρές ακμές σε ολόκληρη την επιφάνειά τους 

για μεγαλύτερη ασφάλεια εργασίας. 

2.4. Ανάρτηση κάδου 

2.4.1. Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα δύο 

ισχυρούς μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου, διαμέτρου 40 +/-2 χιλιοστών, 

πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών, πρόσθετες ειδικές χειρολαβές ανάρτησης, 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του. 

2.4.2. Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου τουλάχιστο 400 kg. 

2.4.3. Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου 

χτένας και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα). Επιθυμητή η ύπαρξη και συστήματος τύπου χειρολαβής. 

2.5. Τροχοί 

2.5.1. Τέσσερις αθόρυβοι, ανεξάρτητοι, τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με 

ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες με μεταλλική ζάντα.  

2.5.2. Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας τουλάχιστο 200kg. 

2.5.3. Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης βαρέως 

τύπου, από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών, και η ενσωμάτωση να επιτυγχάνεται με 

τέσσερις (4) ανοξείδωτους κοχλίες με τα αντίστοιχα περικόχλια  ασφαλείας. 

2.5.4.  Ύπαρξη ποδόφρενου στους δύο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου ή 

κεντρικό σύστημα πέδησης, που θα επενεργεί στους δύο εμπρός, κατά μήκος του κάδου τροχούς και θα 

χειρίζεται με ποδομοχλό, η δε κλειδαριά, μαζί με το κλειδί της, να είναι μεταλλική, κατά DIN 22.417 ή 

ισοδύναμο, και να βρίσκεται, στην εμπρός δεξιά πλευρά του κάδου σε συμφωνία με το ΕΝ 840.  

2.6. Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή 

απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων). 

2.7. Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους. 

Γ3. ΚΑΠΑΚΙ 

3.1. Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με διπλό τοίχωμα πάχους 5 cm (2,5+2,5), που του προσδίδει 

ανθεκτικότητα. 

3.2. Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για 

μεγαλύτερη αντοχή. 

3.3. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο. 





   

3.4. Να έχει τουλάχιστο δύο (2) χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα. 

3.5. Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να 

αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην 

επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία. 

3.6. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό 

παραμείνει τελείως ανοικτό. 

3.7. Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο 

όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση 

μεγάλης σωματικής δύναμης. 

3.8. Υποχρεωτικά να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μεντεσέδων σύνδεσης του καπακιού με το κυρίως 

σώμα του κάδου. 

3.9. Το καπάκι θα είναι σε χρώμα πράσινο.  

3.10. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη, προτού 

αυτή επεξεργαστεί. 

3.11. Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, 

καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα. 

3.12. Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το 

έτος κατασκευής. 

Γ4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από διαπιστευμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής. 

4.1. O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και 

αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί 

μέρους τμημάτων, όπως το μεταλλικό σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και αυτός 

κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού. 

4.2. O προμηθευτής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού για 

την εμπορεία και τεχνική υποστήριξη. 

4.3. O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης με πρότυπο 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους, 

είτε ολόκληρου, είτε των επιμέρους τμημάτων (σώμα, καπάκι, τροχοί). 

4.4. Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14. 

4.5. Πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκόλλησης κατά την παράγραφο 1.7 ανωτέρω. 

4.6. Πιστοποιητικό πρόσφυσης ψευδαργύρου κατά την παράγραφο 2.3.6 ανωτέρω 

4.7. Πιστοποιητικό για τη διαδικασία βαφής κατά την παράγραφο 2.3.16 ανωτέρω 

4.8. Πιστοποιητικό για το αμορτισέρ κατά την παράγραφο 2.3.19 ανωτέρω 

4.9.  Πιστοποίηση της παραγράφου 1.3. ανωτέρω. 

Γ5. ΒΑΡΗ 

5.1. Το βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου να μην ξεπερνάει τα 130 kg. 

5.2.  Ωφέλιμο φορτίο κάδου τουλάχιστο 440 kg. 

 





   

Γ6. ΔΕΙΓΜΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 

κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 

εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 

διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προσφερομένων κάδων. 

Γ7. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

7.1.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος 

έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 

κάδων): 

7.1.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο τουλάχιστο δύο (2) έτη. Η εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 

συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. 

7.1.2. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ή εάν 

αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. 

7.1.3. Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς 

κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια,  που δεν θα είναι μικρότερη από 10 έτη, που δεσμεύεται 

και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στην Αναθέτουσα Αρχή (υπεύθυνη 

δήλωση από τον Προμηθευτή). 

7.1.4. Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον 

Προμηθευτή), που δεν θα είναι μεγαλύτερο από 10 ημέρες. 

7.1.5. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή 

βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης. 

7.1.6. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και 

στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

7.2.  Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου. 

7.3. Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω τιμοκατάλογο, που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 25%. 

 

Δ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ, ΔΙΠΛΟΙ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35 LT ΑΝΑ 

ΔΟΧΕΙΟ. 

Δ1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Οι προς προμήθεια μεταλλικοί επίστυλοι απορριμματοδέκτες θα πρέπει: 

1.1. Να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, 

μεταλλικοί.  

1.2. Οι απορριμματοδέκτες να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση μικροαπορριμμάτων. 

1.3. Να έχουν αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις. 

1.4. Να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του απορριμματοδέκτη στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 





   

1.5. Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα, 

ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό στην Αγγλική γλώσσα συνοδευόμενο από ελληνική μετάφραση, των 

προσφερόμενων απορριμματοδεκτών, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

Δ2. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ  

2.1. Οι απορριμματοδέκτες θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας χαλιβδόφυλλα και 

διαμορφωμένοι κυλινδρικά με βαθιές περιμετρικές ραβδονευρώσεις και διακοσμητικές πρεσσαριστές 

διατρήσεις. Θα είναι γαλβανισμένοι για προστασία από τη διάβρωση και θα φέρουν ειδικούς βραχίονες 

για την ανάρτηση των κάδων σε στύλους, μεμονωμένα ή κατά ζεύγη. 

2.2. Θα φέρουν στύλο στήριξης ικανού πάχους, τουλάχιστο 60 mm, με διακοσμητικά τελειώματα, 

ύψους 110 cm περίπου, με δίσκο στη βάση του για την πάκτωσή του. 

2.3. Η χωρητικότητα κάθε δοχείου θα είναι περίπου 35 λίτρα και το χρώμα θα είναι γκρι μεταλλικό. Θα 

είναι πλήρεις, με τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για τη σύνδεσή τους. 

2.4. Οι απορριμματοδέκτες θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένοι σε χρώμα γκρί σφυρίλατο και η 

διαδικασία βαφής θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9224. 

Δ3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από διαπιστευμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού 

στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής. 

3.1. O κατασκευαστής των απορριμματοδεκτών πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή 

ισοδύναμο αυτού. 

3.2. O προμηθευτής των απορριμματοδεκτών πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή 

ισοδύναμο αυτού για την εμπορεία και τεχνική υποστήριξη. 

3.3. O κατασκευαστής των απορριμματοδεκτών πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης με 

πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο για κατασκευή του υπό 

προμήθεια είδους.  

3.4. Πιστοποιητικό για τη διαδικασία βαφής κατά την παράγραφο 2.4. ανωτέρω. 

Δ4. ΔΕΙΓΜΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 

κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 

εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 

διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προσφερομένων απορριμματοδεκτών. 

Δ5. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

5.1.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος 

έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 

κάδων): 

5.1.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη απορριμματοδέκτη τουλάχιστο ένα (1) έτος. Η εγγύηση 

να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, 

χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε 

βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. 

5.1.2. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ή εάν 

αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. 





   

5.1.3. Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς 

κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια,  που δεν θα είναι μικρότερη από 5 έτη, που δεσμεύεται 

και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στην Αναθέτουσα Αρχή (υπεύθυνη 

δήλωση από τον Προμηθευτή). 

5.1.4. Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον 

Προμηθευτή), που δεν θα είναι μεγαλύτερο από 10 ημέρες. 

5.1.5. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή 

βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης. 

5.2.  Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου. 

5.3. Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω τιμοκατάλογο, που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 25%. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α. Όλα τα στοιχεία του φακέλου τεχνικών προσφορών θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα 

επί ποινή αποκλεισμού, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα 

συνοδευόμενα από ελληνική μετάφραση. Όπου στο παρόν άρθρο ζητείται Δήλωση, νοείται υπεύθυνη 

δήλωση κατά το νόμο. Απαιτείται η υποβολή όλων των ακόλουθων στοιχείων υποχρεωτικά, εκτός αν 

ρητά αναφέρονται ως προαιρετικά ή επιθυμητά.  

Σημειώνεται ότι : 

- Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά,  για το σύνολο των ειδών. Σε 

περίπτωση που κάποιος προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές ανά είδος τότε όλες θα 

απορρίπτονται. 

- Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για 

την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του κάθε προσφερθέντος προϊόντος. Τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. 

 

Β. Για τα είδη (Α) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ, 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  240 LT, (Β) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt και / ή (Γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται ανά 

προσφερόμενο είδος: 

Β.1.  Οι πιστοποιήσεις των παραγράφων 1.3 του άρθρου 3 (σχετικά με τη συμφωνία με τη σειρά 

προτύπων EN840:2012 ή νεότερη ισχύουσα έκδοση της),  

Β.2.  Τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS), όπως στις παραγράφους 1.6 του άρθρου 3. 

Β.3. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων (άρθρο 3), όπου θα παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του 

προσφερόμενου προϊόντος, ώστε για να ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Β.4.  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο 

ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου για εμπορία και τεχνική υποστήριξη.  





   

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο 

ισοδύναμο του κατασκευαστή για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους, είτε ολόκληρου, είτε των 

επιμέρους τμημάτων (σώμα, καπάκι, τροχοί). 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο 

ισοδύναμο του κατασκευαστή για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους, είτε ολόκληρου, είτε των 

επιμέρους τμημάτων (σώμα, καπάκι, τροχοί). 

Β.5.  Δήλωση για την επίδειξη δείγματος των προσφερόμενων ειδών, κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 6 του άρθρου 3 (Α6, Β6, Γ6).  

Β.6.  Δηλώσεις εγγυήσεων καλής λειτουργίας, κατασκευής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης 

κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 του άρθρου 3 (Α7, Β7, Γ7). 

Β.7.  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14, για τα είδη 

(Β) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt και / ή (Γ) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, κατά τις 

παραγράφους Β.4.4 και / ή Γ.4.4  

Β.8.  Πιστοποιητικό ποιότητας ηλεκτροσυγκόλλησης, για το είδος (Γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ 

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, κατά την παράγραφο Γ.4.5  

Β.9.  Πιστοποιητικό πρόσφυσης ψευδαργύρου, για το είδος (Γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ 

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, κατά την παράγραφο Γ.4.6 

Β.10.  Πιστοποιητικό για τη διαδικασία βαφής, για το είδος (Γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, κατά την παράγραφο Γ.4.7 

Β.11.  Πιστοποιητικό για το αμορτισέρ, για το είδος (Γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, κατά την παράγραφο Γ.4.8 

Β.12.  Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά σε δικό τους 

εργοστάσιο οφείλουν να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου 

στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο 

παράδοσης.  

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην 

περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

Β.13. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης (άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων) 

Β.14.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του 

διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει 

μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 
Γ. Για τα είδη (Δ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ, ΔΙΠΛΟΙ, 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35 LT ΑΝΑ ΔΟΧΕΙΟ, με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα 

δίδονται: 

Γ.1.  Τεχνικά φυλλάδια (PROSPECTUS) , όπως στην παράγραφο 1.5 του άρθρου 3. 





   

Γ.2. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων (άρθρο 3), όπου θα παρουσιάζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του 

προσφερόμενου προϊόντος, ώστε για να ελεγχθεί η συμφωνία του με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Γ.3.  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο 

ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου για εμπορία και τεχνική υποστήριξη.  

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο 

ισοδύναμο του κατασκευαστή για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο 

ισοδύναμο του κατασκευαστή για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους. 

Γ.4.  Πιστοποιητικό για τη διαδικασία βαφής, κατά την παράγραφο Δ.3.4. 

Γ.5.  Δήλωση για την επίδειξη δείγματος των προσφερόμενων ειδών, κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο Δ4 του άρθρου 3.  

Γ.6.  Δηλώσεις εγγυήσεων καλής λειτουργίας, κατασκευής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ5 του άρθρου 3. 

Γ.7.  Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά σε δικό τους 

εργοστάσιο οφείλουν να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου 

στο οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο 

παράδοσης.  

Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα. Στην 

περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση, θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή. 

Γ.8. Δήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης (άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων) 

Γ.9.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του 

διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει 

μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία της σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος: 

Α) Η σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

Β) Η Διακήρυξη  

Γ) Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

Δ) Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

Ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις τεχνικές προδιαγραφές 

ΣΤ) Το Τιμολόγιο Μελέτης 

Ζ) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

Η) Η Τεχνική Περιγραφή 

 





   

ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:  

Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της Διακήρυξης και της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων, που περιλαμβάνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές του προϊόντος.  

Β) Η προσφερόμενη τιμή.   

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το 

σύνολο της προμήθειας ή για επιμέρους ομάδες ειδών (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα 

κάθε ομάδας). Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να γίνει εντός ενενήντα (90) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη. Η υπέρβαση του χρόνου 

παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του 

ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 

και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, 

χωρίς να παραδώσει το υλικό.  

Τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται το Εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών, οδός 

Κωνσταντινουπόλεως 6, στα Ιωάννινα.  

ΑΡΘΡΟ 7 : ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Λοιπά στοιχεία που αφορούν την προμήθεια ισχύουν όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.  

 
H συντάξασα 

  Προϊσταμένη Τμήματος  
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 
 

Βαρζώκα Γεωργία 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα, 24 / 08 / 2018 

Ο Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Δήμου Ιωαννιτών 

 
 

Θεοφάνης Τσεκούρας 
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 





 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 62699 / 16720 / 2018)  
 
 
 
 
 

 

 

Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ.Α.: 20.7135.009 
Προϋπολογισμός:446.400,00 ΜΕ ΦΠΑ 

Έτος 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

           Προμήθεια συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων. 

 

           Θέση: Ιωάννινα 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια έξι (6) καινούργιων βυθιζόμενων συστημάτων 
κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε μεταλλικούς κάδους κοινής χρήσης (1.100lt) 
που χρησιμοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών. 

Οι θέσεις τοποθέτησης τους θα βρίσκονται εντός της πόλης των Ιωαννίνων σε σημεία που 
θα υποδειχθούν από την αρμόδια Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και 
Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών. Σημειώνεται ότι οι θέσεις που θα υποδειχθούν θα είναι κατάλληλες 
για την τοποθέτηση των βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων δηλαδή θα 
εξασφαλίζονται οι ελάχιστες διαστάσεις διέλευσης πεζών (1,5μ) και δε θα αποτελούν εμπόδιο στην 
κίνηση οχημάτων. Τέλος θα χωροθετούνται σε σημεία που δε θα διέρχονται υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ.  

Σε περίπτωση που παρά την αρχική μέριμνα για την αποφυγή ακατάλληλων σημείων 
τοποθέτησης, κατά την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής διαπιστωθεί η ύπαρξη διερχόμενου δικτύου 
που δεν μπορεί να μετατοπιστεί, τότε θα υπάρχει αντίστοιχη μετατόπιση της αρχικής θέσης σε άλλο 
κατάλληλο για τοποθέτηση σημείο ή θέση, που οφείλει πάντως να εξασφαλίζει τις προαναφερθείσες 
ελάχιστες διαστάσεις διέλευσης πεζών και οχημάτων. 

 
 

Το συγκεκριμένο είδος της προμήθειας αναφέρεται στο Κωδικολόγιο CPV 2008 με στοιχεία 
CPV : 34928480-6 : Δοχεία και κάδοι για απορρίμματα. 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 446.400€ συμπεριλαμβανομένου  
του Φ.Π.Α. 24%, και εντάσσεται στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με Κ.Α.20.7135.009 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

1.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 15/6/2018 
 

O ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προμήθεια συστήματος 
υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων. 
 

Θέση: Ιωάννινα 

 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

α/α Περιγραφή Είδος μονάδας Ποσότητα 

1 Προμήθεια βυθιζόμενου συστήματος 
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων 

σε κάδους κοινής χρήσης 1.100lt. 

τεμάχιο 6 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

1.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 15/6/2018 
 

O ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προμήθεια συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων . 

Θέση: Ιωάννινα 

  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

α/α Περιγραφή Είδος 
μονάδας 

Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 
€ 

1. Προμήθεια βυθιζόμενου συστήματος 
διαβαθμισμένης συμπίεσης 

απορριμμάτων σε κάδους κοινής 
χρήσης 1.100lt. 

τεμάχιο 6 60.000,00 360.000,00 

Άθροισμα  μελέτης : 360.000,00 

Φ.Π.Α. 24% :   86.400,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 446.400,00 
 

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

1.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 15/6/2018 
 

O ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προμήθεια συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων. 

Θέση: Ιωάννινα 

 

  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) τεμαχίου βυθιζόμενου συστήματος κάθετης 

διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α., σε πλήρη 

λειτουργία και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες εκσκαφών, μεταφοράς υπογείων δικτύων, 

τοποθέτησης με χρήση γερανού του συστήματος που θα συμπεριλαμβάνει και δύο (2) καινούργιους 

κάδους, τις δαπάνες επιχώσεων, δαπεδοστρώσεων, σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, δοκιμές, 

εκπαίδευση του προσωπικού καθώς επίσης και κάθε άλλη δαπάνη που πιθανόν δεν αναφέρεται ρητά 

αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος. 

 
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 60.000,00 € 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

1.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

 
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 15/6/2018 

 
O ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 





6 
 

 
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προμήθεια συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων. 

Θέση: Ιωάννινα 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.100LT.  
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων (οικιακά & ανακυκλώσιμα) σε 
κάδους κοινής χρήσης για τις ανάγκες του Δήμου. Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου  θα 
φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη & αποτυπώνονται στο φύλλο 
συμμόρφωσης ,  θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα με ποινή αποκλεισμού, εκτός αν 
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

Το βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους 

κοινής χρήσης θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σε σημεία που θα υποδειχθούν από την 

αρμόδια Υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.  

Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων συστημάτων, οι απαιτούμενες 

εργασίες εγκατάστασης τους, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή όπως 

περιγράφεται αναλυτικά και στο τιμολόγιο της μελέτης. 

Το σύστημα υπόγειας αποθήκευσης κάδων απορριμμάτων θα πρέπει να είναι καινούργιο,  

τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και να έχει αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη λειτουργία 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων που δεν έχουν 

δοκιμαστεί επιτυχώς δεν θα γίνονται δεκτά. 

Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής 
ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήματα. Θα πρέπει να παρέχει 
επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών ώστε να αποτρέπει την είσοδο των όμβριων  υδάτων.  

Οι κάδοι θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλοι για συνεργασία με τον υφιστάμενο 
στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου. Η δαπάνη για την προμήθεια  των κάδων 1.100lt (δύο σε 
κάθε σύστημα) βαραίνει τον ανάδοχο, ενώ οι τεχνικές τους προδιαγραφές αναφέρονται 
αναλυτικά παρακάτω. 

Το σύστημα στο σύνολό του θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στο σχεδιασμό και 

στην λειτουργία του και να προσφέρει εύκολο χειρισμό αλλά και εύκολη πρόσβαση σε 

συντήρηση και καθαρισμό οπότε αυτό απαιτείται. 
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1.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
 

Το οικολογικό βυθιζόμενο σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης 1.100 
lt, θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια. Τα βασικά 
της χαρακτηριστικά θα είναι: 

• Δύο ανοξείδωτα δοχεία επίγειας ρίψης απορριμμάτων 

• Δύο βυθιζόμενοι αφανείς κοινοί κάδοι αποκομιδής χωρητικότητας 1.100 λίτρων 

• Υδραυλικό ρομποτικό σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων 

• Ικανότητα διαβαθμισμένης συμπίεσης 

• Οπτικές και φωνητικές οδηγίες χρήσης 

• Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης των κάδων για την αποκομιδή 

• Λειτουργία ανοίγματος δοχείου ρίψης με το πάτημα ενός ποδομπουτόν 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

2.1. Γενικά - Πιστοποιήσεις 

Το βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης θα 

φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα 

χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή απορριμμάτων. 

Η κατασκευή θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία 

περί εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας μηχανών και υγιεινής ενώ το εργοστάσιο 

κατασκευής θα εφαρμόζει υποχρεωτικά σύστημα διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασμό, 

παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, πιστοποιημένο κατά ISO 9001. Το βυθιζόμενο σύστημα 

διαβαθμισμένης συμπίεσης θα φέρει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα λειτουργίας του 

μηχανισμού όπως ορίζονται στην 2006/42 οδηγία της EE που ενσωματώθηκε στην ελληνική 

νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος A /25.6.10 : «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των 
Π.Δ. 18/96 και 377/93». 

Το σύστημα των κάδων θα αποτελείται από το υπόγειο και το υπέργειο τμήμα. 

2.2. ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 
 

2.2.1. Διάνοιξη Τάφρου  

Για την τοποθέτηση του συστήματος βυθιζόμενων κάδων, θα γίνει εκσκαφή με χρήση 

κατάλληλων μηχανικών μέσων για τη δημιουργία τάφρου κατάλληλου βάθους και διαστάσεων. 

Η τάφρος (περιμετρικά και στον πυθμένα αυτής) θα επιχωθεί με κατάλληλο αδρανές υλικό. 

Επίσης, περιμετρικά της τάφρου (μεταξύ των παρειών της τάφρου και του προστατευτικού 

φρεατίου) και μετά την τοποθέτηση του συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων, θα 

κατασκευαστεί περιθώριο κατάλληλων διαστάσεων το οποίο θα πληρωθεί με το ίδιο αδρανές 

υλικό, για τον καλύτερο εγκιβωτισμό και στεγανοποίηση του συστήματος. 
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2.2.2. Σύστημα βυθιζόμενων κάδων  

Στην ανωτέρω περιγραφόμενη τάφρο θα τοποθετηθεί ένα στεγανό, προστατευτικό 
φρεάτιο κατάλληλα προσαρμοσμένο με την επιφάνεια της πλακόστρωσης του περιβάλλοντα 
χώρου. 

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω αναφερόμενου προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει 

τους δύο κάδους 1.100 ltαποθήκευσης των απορριμμάτων (οργανικά, ανακύκλωσης). Η 

κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της εναπόθεσης 

απορριμμάτων, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

2.2.2.1. Εξωτερικό πλαίσιο (Δεξαμενή) 

Το εξωτερικό πλαίσιο - περίβλημα πρέπει να είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής και να 
μην καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων. Όλο το σύστημα θα 
είναι υδατοστεγές. Η φόρτιση των αξόνων ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των 
μηχανισμών της κατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης 
φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού 
φορτίου δεν θα ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια που θέτει ο κατασκευαστής ενώ σε κάθε 
περίπτωση θα είναι σε συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία 
του μηχανισμού. 

Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) θα είναι παραλληλόγραμμου σχήματος, συνολικού όγκου 

από 5m3 και μέχρι 7,5m3 ενώ θα έχει υδατοστεγείς ραφές και κούμπωμα για την προστασία 

τόσο των μηχανισμών όσο και των κάδων. 

Το υλικό κατασκευής  της δεξαμενής θα είναι γαλβάνιζε χαλυβδοέλασμα πάχους 
τεσσάρων (4) χιλιοστών τουλάχιστον, με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της 
περιμέτρου και των ενδεχομένων καταπτώσεων, ενώ η σύνδεση - συγκόλληση των 
χαλυβδοελασμάτων θα γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση, που θα εξασφαλίσει την στεγανότητα της 
κατασκευής. 

Τόσο η δεξαμενή όσο και όλο το σύστημα  δεν θα συνδέεται με το αποχετευτικό σύστημα 
της πόλης. 

Το πλαίσιο (δεξαμενή) θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις 

ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του 

πλαισίου. Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο σε απόλυτη 

προσαρμογή  με την κλίση του επιπέδου του εδάφους και σε κάθε περίπτωση ύστερα από την 

σύμφωνη γνώμη και επιλογή της Υπηρεσίας. 

2.2.2.2. Μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lt 

2.2.2.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά - περιγραφή 

Οι προς προμήθεια μεταλλικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων, που θα ενσωματωθούν στο 
σύστημα  θα πρέπει: 

α. Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, μεταλλικοί, τροχήλατοι, 
χωρητικότητας τουλάχιστον 1.100 λίτρων, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή 
απόθεση δημοτικών απορριμμάτων. 

β. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και να 
ανταποκρίνονται ως προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-2/5/6. 

γ. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να 
δέχονται χωρίς φθορά σκληρόκοκκα και ογκώδη απορρίμματα. 
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δ. Να φέρουν 4 τροχούς, έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και σύστημα ανάρτησης για 
την ανύψωση και ανατροπή τους από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς 
μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με 
πείρους ανάρτησης. 

ε. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ειδικής ποιότητας χαλυβδοελάσματα, 
πάχους από 1,2 έως 1,5 χιλιοστά, με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση κατά ΕΝ 50976, μετά την 
πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών, σε πλήρες μπάνιο εγγυημένης 
καθαρότητας σε ακατέργαστο ψευδάργυρο, έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά από 
την διάβρωση.  

 
2.2.2.2.2.  Κυρίως σώμα (κορμός) 
 

α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα 
άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητά 
τους έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίμματα με 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τους μηχανισμούς ανύψωσης. 

β. Η συγκόλληση των κύριων χαλυβδοελασμάτων του σώματος των κάδων θα πρέπει 
απαραιτήτως να γίνεται εσωτερικά, με αδιάκοπη και συνεχή ραφή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
στεγανότητά του και με τρόπο που να αποκλείει διάκενα μεταξύ των χαλυβδοελασμάτων, έτσι 
ώστε να μην εισχωρούν σε αυτά υγρά και οξέα απορριμμάτων, που προκαλούν την διάβρωσή 
τους. 

γ. Το χείλος των κάδων περιμετρικά, στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει κατάλληλα 
ώστε να εξασφαλίζει πρόσθετη σταθερότητα και ασφάλεια της όλης κατασκευής (ενδεικτική 

διαμόρφωση με  σωλήνα, διαμέτρου τουλάχιστον 20 χιλιοστών).  
δ. Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από 

υπερφoρτώσεις και μηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να 
διαμορφώνεται με κατάλληλες, πολλαπλές και συνεχόμενες, βαθιές πρεσσαριστές νευρώσεις, οι 
οποίες απαραιτήτως θα πρέπει στην πρόσοψη να δημιουργούν μία ενιαία και λεία επιφάνεια 
κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας 
του Δήμου σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6, ε1 και ε2 της παρούσης, και να 
φέρει εξωτερικά δύο πρόσθετες ενισχυτικές γονατίδες στα σημεία στρέψεως, πάχους τουλάχιστον 
2,5 χιλιοστών, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραμορφώσεων κατά την χρήση 
τους. 

ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως θα πρέπει να φέρουν στα 
πλευρικά τοιχώματα δύο μεταλλικές ενισχύσεις, με ισχυρούς μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από 
σωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου  40 2 χιλιοστών, πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών και μήκους 

50 χιλιοστών, πριτσινωτά για εύκολη αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης τους, σύμφωνα με τα 
κατά ΕΝ 840-2/5/6 οριζόμενα. 

στ. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι εντελώς από αιχμηρές ακμές σε ολόκληρη την 
επιφάνειά τους για μεγαλύτερη ασφάλεια εργασίας. 

ζ. Θα πρέπει επίσης, για την εύκολη μετακίνησή τους, στο κυρίως σώμα των κάδων να 
υπάρχουν εργονομικά κατανεμημένες 6 τουλάχιστον χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής και 
εύχρηστες χειρολαβές. 
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2.2.2.2.3. Τροχοί-ανάρτηση. 

 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι: 
α. Βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές 

ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών, και αντοχής 

φορτίου τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 
β. Κάθε τροχός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη 

περιστροφή, να περιστρέφεται και στον κάθετο άξονά του κατά 360, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι 
ευέλικτοι και να καθίσταται εύκολη η μετατόπισή τους. 

γ. Οι τροχοί θα πρέπει να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες 
ανάρτησης και η ενσωμάτωσή τους θα επιτυγχάνεται με 4 βίδες και αντίστοιχα παξιμάδια 
ασφάλειας ο κάθε ένας. 

δ. Οι κονσόλες ανάρτησης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, από χαλυβδοέλασμα πάχους 
τουλάχιστον 4 χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία 
και τις μηχανικές καταπονήσεις. 

ε. Θα πρέπει να φέρουν πέδηση που θα περιλαμβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο 
εμπρόσθιους τροχούς για την ακινητοποίηση τους. Η πέδηση θα πρέπει να ενεργοποιείται με απλό 
πάτημα προς τα κάτω του ποδοπετάλ (τροχοδέτη) και θα απενεργοποιείται απαραιτήτως με τον 
ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστη και λειτουργική για τους εργαζομένους στην καθαριότητα. 

 
 

2.2.2.2.4. Διαστάσεις – χωρητικότητες – βάρη 
 

α. Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν 
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 

β.Tο βάρος κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 110 κιλά, ώστε να είναι 
εύχρηστοι και να μην καταπονούν τους εργαζομένους στην καθαριότητα. 

γ.To ωφέλιμο φορτίο των κάδων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 440 κιλά.  
 

2.2.2.2.5. Στερέωση των κάδων στο πτυσσόμενο πλαίσιο 

Οι κάδοι θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους, οι οποίες θα είναι συγκολλημένες στο 
βοηθητικό πλαίσιο της κατασκευής, με τρόπο που δεν θα επιτρέπει την μετακίνηση τους. Η 
τοποθέτηση των κάδων θα εξασφαλίζει την κεντρική τους τοποθέτηση κάτω από τους 
αντίστοιχους υπέργειους δέκτες απορριμμάτων. 

2.3. ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο υπέργειους δέκτες απορριμμάτων ανοξείδωτους : έναν 
κυκλικής μορφής όχι πάνω από 650mm για οικιακά απορρίμματα και έναν δεύτερο 
παραλληλογράμμου μορφής για τα απορρίμματα ανακύκλωσης. Θα είναι αυτόματης λειτουργίας 
με επιδαπέδια μπουτόν (ποδομπουτόν) ανοξείδωτα (ένα για  κάθε επίγειο δέκτη,) με ενημέρωση 
φωνητική και οπτική για τον χρήστη σχετικά με  το είδος των απορριμμάτων, που δέχεται ο 
κάθε δέκτης, σε δυο τουλάχιστον γλώσσες. 

Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών θα κλείνει 

αυτόματα με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης ρυθμιζόμενης  της ταχύτητας  και 

της δύναμης του σε μεγάλη κλίμακα και όχι με το ίδιο βάρος των καπακιών, για πλήρη ασφάλεια 

των χρηστών του συστήματος. 

Κάθε υπέργειος δέκτης οδηγεί τα απορρίμματα σε έναν κάδο απορριμμάτων 1.100lt (βλ. 
Τεχνικές Προδιαγραφές 2.1.2.2.) στο υπόγειο  πτυσσόμενο πλαίσιο του συστήματος. 
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Να κατατεθούν  βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δυο (2)  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα 

βεβαιώνουν  την λειτουργιά του συστήματος. 

2.4. Ηλεκτρική εγκατάσταση - Ηλεκτροκινητήρας 

Το σύστημα θα τροφοδοτείται από μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα, η ονομαστική ισχύς του 
οποίου θα είναι μεταξύ 2,5-3hp. Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανύψωση 
του πλαισίου ακόμη και στην περίπτωση υπέρβασης του φορτίου ως και 30%, ενώ θα είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας σε απόλυτη συμφωνία με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. 

Το σύστημα στο σύνολό του θα τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή 230 V. Για την 
λειτουργία των φωτεινών  ενδείξεων  και ηχητικών σημάτων η τάση τροφοδοσίας θα είναι αυτή 
των 12 ή 24VDC. 

2.5. Θέση πλοήγησης - χειρισμού 

Η θέση χειρισμού προτείνεται να βρίσκεται δίπλα και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 30 

cm από την περίμετρο του καπακιού, θα βρίσκεται δε στο επίπεδο του εδάφους και θα είναι 

υδατοστεγούς κατασκευής. Η θέση χειρισμού θα βρίσκεται σε εποπτική θέση που θα 

εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές για την 

αποφυγή ατυχημάτων. Η εγκατάσταση θα διαθέτει βοηθητικό, χειροκίνητο σύστημα εξαγωγής 

ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης σε περίπτωση βλάβης του 

κεντρικού συστήματος.  

 

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

3.1. Μετάδοση κίνησης – Υδραυλική εγκατάσταση 
 

Η  κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό 
κύκλωμα, που θα αποτελείται ενδεικτικά από : 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης ,  
β) ανάλογης παροχής  βαλβίδα διεύθυνσης ροής (χειριστήριο) , 
γ) ανακουφιστική βαλβίδα  
δ) κατάλληλης χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή. 
Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας θα γίνεται από το αυτοματοποιημένο με 

ρομποτική λειτουργία σύστημα ρίψης απορριμμάτων. 

3.2. Υδραυλική Πρέσα 
 

Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας που θα πιέζουν 

τα απορρίμματα μέσα στους κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος και κατά μήκος του εσωτερικού 

περιγράμματος του κάδου, επίσης  θα πρέπει να υπάρχει και ειδικός μηχανισμός ο οποίος θα 

παραλαμβάνει τα απορρίμματα και θα τα συμπαρασύρει κατά την διαδικασία συμπίεσης, χωρίς να 

αφήνει υπολείμματα αυτών στις παρειές των κάδων. 

Η συμπίεση θα είναι διαβαθμισμένη ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος των 

απορριμμάτων ή τις απαιτήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Οι δυο κάδοι θα είναι κοινού 

τύπου κάδοι 1100λιτ, για να μπορεί  η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να τους χειρίζεται με τον 

υπάρχοντα στόλο και με την διαδικασία της συμπίεσης να έχει την δυνατότητα ανάλογα με το ειδικό 

βάρος και τον βαθμό συμπίεσης  των απορριμμάτων να αυξάνεται η χωρητικότητα στον κάθε κάδο  
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μέχρι το όριο βάρους του κάθε κάδου το οποίο και θα ελέγχεται από διάταξη μέτρησης του βάρους 

σε κάθε κάδο. 

Εφόσον ο κάδος γεμίσει θα πρέπει τα στόμια να ρίψης να μην επιτρέπουν στους χρηστές να 

συνεχίσουν την ρίψη τον απορριμμάτων και να τους ενημερώνουν τουλάχιστον σε δυο γλώσσες 

(Ελληνικά και Αγγλικά) ότι ο κάδος είναι πλέον γεμάτος .   

Το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης θα φέρει μηχανισμό ζύγισης σε κάθε κάδο, ώστε 
να εξασφαλίζεται το μέγιστο ποσοστό πλήρωσης του, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του 
οριζόμενου από την EN 840 μέγιστου βάρους του, ήτοι τα 550kg (παρ. 2.1.2.2.4. των 
προδιαγραφών). 

Το σύστημα διαβαθμισμένης  συμπίεσης των απορριμμάτων θα είναι αυτόματο και 
υδραυλικό. 

 
3.3. Υδραυλική Συγκράτηση 

 
Η εγκατάσταση θα φέρει σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης-αντιστάθμισης 

φορτίου του κάδου. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί αυτόματα με την εισαγωγή η την εξαγωγή 
του κάδου στο σύστημα και σκοπός του θα είναι αφενός μεν να συγκρατεί τον πυθμένα του 
κάδου αφετέρου να παραλαμβάνει όλες τις πιέσεις των απορριμμάτων της κάθε πρέσας 
προφυλάσσοντας τους κάδους από καταπονήσεις. 

 
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  

 
4.1. Διατάξεις Ασφάλειας - Όργανα Ελέγχου 

 
Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και 

να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  
 

 Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων 
βαλβίδων καταμερισμού. 

 Να υπάρχουν πλήρη χειριστήρια των μηχανισμών συμπίεσης, ένα σε σταθερή βάση και ένα 
δίπλα ακριβώς στο εξωτερικό καπάκι, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία και παρακολούθηση 
του συστήματος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην 
ουδέτερη θέση (DEADMANCONTROLS). 

 Όταν λειτουργεί το χειριστήριο του ενός μηχανισμού να αποκλείεται η λειτουργία του δευτέρου.  
 Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την 

κατάβαση των μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

 Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι 
αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να 
καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν 
επικίνδυνη.  

 Να υπάρχει σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του συστήματος 
όταν φθάσει στα μέγιστα όρια του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό να 
διαθέτουν σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να ελέγχεται μέσω 
καταλλήλων ηλεκτρικών διακοπτών προσέγγισης. 

 Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του 
συστήματος.  

 Στο κεντρικό  χειριστήριο χρήσης από χειριστές της υπηρεσίας  να υπάρχει :  
α. Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον μηχανισμό ανύψωσης και 

κατάβασης, αυτόματα και ανεξάρτητα με την διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm από την τελική 
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του θέση ηρεμίας για να γίνεται υποχρεωτικά ένας περιμετρικός τελικός έλεγχος από τον 
χειριστή του συστήματος για αποφυγή ατυχήματος.       

β. Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα 
όλου του συστήματος των μηχανισμών. 

 Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για 
ακινητοποίηση των βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

 

4.2. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάγνωσης 
 

Ο μηχανισμός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου 
ελέγχου της λειτουργίας και διάγνωσης του συστήματος βραχιόνων. Το σύστημα θα  
παρέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες δυνατότητες: 

 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 
 Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών 
 Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας 
 Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας 

 Μνήμη λειτουργίας του συστήματος 
 Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου.  
 Ενδεικτικό μάζας απορριμμάτων 
 Διάταξη μέτρησης βάρους σε κάθε κάδο  
 Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής της υδραυλικής αντλίας συστήματος  
 Ενδεικτική Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας 
 Χειριστήρια σειρήνας 

 
5. ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Όλο το σύστημα θα βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα 
ενεργοποιείται με τη χρήση ποδωστηρίου για την ρίψη των απορριμμάτων του κάθε χρήστη - 
πολίτη και θα απενεργοποιείται αφήνοντας το ελεύθερο. 

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των 
κινήσεων  PLC. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία από τον 
κάθε μηχανισμό πχ ώρες λειτουργίας, ρίψης απορριμμάτων ανά μήνα, λειτουργία πρέσας ανά 
μήνα, άδειασμα κάδου. 

 Το κάθε σύστημα θα δίνει την δυνατότητα του απομακρυσμένου ελέγχου μέσω 
εφαρμογής σε Η/Υ η οποία θα δίνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες καλής λειτουργίας του 
κάθε συστήματος ξεχωριστά. Οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν κατ’ ελάχιστον στην πιθανή 
πλήρωση του κάθε κάδου με βάση το βάρος ή τον όγκο των απορριμμάτων που περιέχει, καθώς 
και την πιθανή βλάβη, όταν αυτή παρουσιαστεί, με τον κωδικό βλάβης. 

 

6. ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες, ενώ το κεντρικό 
καπάκι και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα είναι  επενδυμένα με υλικό 
ψυχρής ανοδίωσης.  

Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται . 
Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή με πιστόλι σε δύο στρώσεις. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά: 

 

 Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή την γλώσσα της 
αλλοδαπής (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

 

 Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί μέρους μερών της κατασκευής από τα 
οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την 
ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 

 

 Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος στην Ελληνική και σχέδιο 
του πλήρους συστήματος (πλαίσιο στήριξης) όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του 
(σχέδιο). 

 

 Πίνακας των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, είτε να προσκομίσει ενώπιον της 
Επιτροπής Αξιολόγησης σύστημα όμοιας κατασκευής το οποίο και θα παραμείνει τουλάχιστον 
επτά (7) μέρες στον φορέα εν λειτουργία, είτε με έξοδά του να μεταφέρει δύο (2) μέλη της 
Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής προκειμένου η 
επιτροπή να αποφανθεί για την προσφορά του συμμετέχοντα 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του 
μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη για την προμήθεια 
ανταλλακτικών  σε διάστημα (24) ωρών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με 
σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή TELEX). 
 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η ανάδοχος εταιρεία θα παραδώσει και θα τοποθετήσει τους εν λόγω 
μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις . Ιδιαίτερη αναφορά 
θα γίνεται στον χρόνο που απαιτείται για την τοποθέτηση του κάθε μηχανισμού. Λόγω 
κυκλοφοριακών προβλημάτων που μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη καθυστέρηση,  θα πρέπει 
να αναφέρεται ότι ο συνολικός χρόνος τοποθέτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα 
(12) ώρες  

 

 Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά.  

 

 Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 
 

 Σχέδια του συστήματος  ανύψωσης και σχέδια συστήματος συμπίεσης εντός κάδου. 
 

 Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο 
φορέα επικυρωμένο και μεταφρασμένο επίσημα όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 
και αποδεικνύουν την παραγωγική διαδικασία του συστήματος 2006/42/ΕΕ η οποία 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

 GENERAL INSPECTION REPORT 
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 TECHNICAL FILE REVIEW REPORT  

 CEΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

 

 Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία 

 στην τοποθέτηση και το service υπόγειων συστημάτων (βυθιζόμενων)κάδων 
διαβαθμισμένης συμπίεσης.  

 Αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, επίσημα θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής και μεταφρασμένη, του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού 
καθώς και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος επίσημα 
μεταφρασμένο και θεωρημένο από επίσημη αρχή.  

 

 Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008, 18001, 14001 η 
νεότερα διαπιστευμένα του κατασκευαστή του συστήματος με αναφορά στο πεδίο 
εφαρμογής του υπό προμήθεια είδους καθώς καιISO 9001:2008 18001, 14001 η νεότερα του 
προσφέροντος για εμπορία και service. 

 

 Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή καθώς και του προσφέροντος και για 
εμπορία και service με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας.  

 

 Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης πλαισίου μηχανισμών 
συμπίεσης, αποθήκευσης , χρήση πολιτών, χρήση υπαλλήλων του δήμου, του μηχανισμού  
υπογεγραμμένο και θεωρημένο από τον κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο. 

 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών και συντήρησης τριών (3) πλέον του 
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης 
τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

 

 Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με 
χαρακτηριστικά των επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.) 

 Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του 
προσωπικού που θα το χειρίζεται. 

    19   Να κατατεθούν οικονομικά στοιχεία του προσφέροντα, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι 

          ο  μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας 2015-2016-2017, που     
          αφορά το υπό προμήθεια είδος, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το πενήντα 
          τοις εκατό (50%), του προϋπολογισμού της προμήθειας. 
     20  Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλείς. 

           Για το λόγο αυτό θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) 
           πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία ENISO  
          3834.  Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή 
από 
           διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη 

           δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία συγκολλήσεις βάσει 

           του ΕΝ ISO 3834. 

     21  Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει  έτοιμους και σε θέση λειτουργίας τους    

         μηχανισμούς χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. Υποχρέωση του Δήμου είναι να ορίσει το μέρος   
         τοποθέτησης μετά από έρευνα  πού θα έχει κάνει για ύπαρξη καλωδίων η αγωγών νερού  
         (ΟΚΩ).  
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       22  Ειδικά για τους κάδους των 1.100lt, που ενσωματώνονται στο σύστημα, υποχρεωτικά θα 

            κατατεθούν τα παρακάτω: 

 Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς  ISO 9001 και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά ISO 14001. 

 Πιστοποιητικό  ελέγχου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 840-2/5/6 καθώς και 

υγιεινής και ασφάλειας CE.  

 Στο κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω 

στοιχεία:  

-Εταιρεία κατασκευής 
-Έτος κατασκευής 
-Αριθμός σειράς παραγωγής 
-Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15/6/2018 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

1.ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧAΝΙΚΟΣ 

 
 

2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 15/6/2018 

 
O ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α΄ 

 
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ 

ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.100LT. 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  
Το σύστημα θα είναι καινούργιο, τυποποιημένης 
βιομηχανικής κατασκευής και θα έχει αποδεδειγμένη 
και δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. 
 
 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

Τα συστήματα θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν 

σε σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια 

Υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.  

 

 
ΝΑΙ 

  

 
Στις υποδεικνυόμενες θέσεις, οι απαιτούμενες εργασίες 
εγκατάστασης τους, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη 
του αναδόχου προμηθευτή όπως περιγράφεται 
αναλυτικά και στο τιμολόγιο της μελέτης. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία με τον 
υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου. Η 
δαπάνη για την προμήθεια  των κάδων 1.100lt (δύο σε 
κάθε σύστημα) βαραίνει τον ανάδοχο. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 

Η κατασκευή θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί εφαρμογής 

των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας μηχανών και 

υγιεινής.  

 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα εφαρμόζει υποχρεωτικά 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασμό, 

παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, πιστοποιημένο 

κατά ISO 9001. - 

 
 
 

ΝΑΙ 

  





18 
 

 

Το σύστημα φέρει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

λειτουργίας του μηχανισμού όπως ορίζονται στην 

2006/42 οδηγία της EE που ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97 

τεύχος A /25.6.10 : «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

«σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της 

οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 

377/93». 

 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ) 

 
 
Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) θα είναι 
παραλληλόγραμμου σχήματος, συνολικού όγκου από 5 
m3 και μέχρι 7,5 m3 (μέγιστο). 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Το υλικό κατασκευής  της δεξαμενής θα είναι από 
γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα πάχους τεσσάρων (4) 
χιλιοστών τουλάχιστον, με νευρώσεις ικανές να 
αντέξουν την πίεση της περιμέτρου και των 
ενδεχομένων καταπτώσεων, ενώ η σύνδεση των 
χαλυβδοελασμάτων θα γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 LT 
 

 
Οι κάδοι θα είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του 
έτους, μεταλλικοί, τροχήλατοι, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 1.100 λίτρων, μεγάλης αντοχής, 
κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση δημοτικών 
απορριμμάτων. 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Οι κάδοι πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες και 
ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν 
σχήμα, διαστάσεις, βάρη και τρόπο κατασκευής τους 
ενώ θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας 
Ευρωπαϊκής Νόρμας ΕΝ 840-2/5/6 και την παράγραφο 
2.2.2.2.4 των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 
 

ΝΑΙ 
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Οι κάδοι φέρουν 4 τροχούς, καθώς και σύστημα 
ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους από 
αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς 
μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και 
πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με πείρους 
ανάρτησης. 
Οι τροχοί και η ανάρτηση των κάδων είναι σε συμφωνία 
με την παράγραφο 2.2.2.2.3. των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

Οι κάδοι είναι κατασκευασμένοι από ειδικής ποιότητας 
χαλυβδοελάσματα, πάχους από 1,2 έως 1,5 χιλιοστά, με 
πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση κατά ΕΝ 50976, 
ενώ μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων 
των μεταλλικών μερών, θα βαπτίζονται σε πλήρες 
μπάνιο εγγυημένης καθαρότητας σε ακατέργαστο 
ψευδάργυρο, έτσι ώστε να προστατεύονται 
αποτελεσματικά από την διάβρωση. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

Το κυρίως σώμα (κορμός) των κάδων είναι σε συμφωνία 
με την παράγραφο 2.2.2.2.2. των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 

 

Το υπέργειο τμήμα του συστήματος θα αποτελείται από  

δύο ανοξείδωτα δοχεία επίγειας ρίψης απορριμμάτων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.3. των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

Ο ηλεκτροκινητήρας και η ηλεκτρική εγκατάσταση του 

συστήματος είναι σε συμφωνία με την παράγραφο 2.4. 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
 

Η εγκατάσταση  διαθέτει βοηθητικό, χειροκίνητο 

σύστημα εξαγωγής ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης σε 

περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

 

 
 

ΝΑΙ 

  





20 
 

 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

 
Το υδραυλικό σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης θα 
εξασφαλίζει το μέγιστο ποσοστό πλήρωσης των δύο 
κάδων, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του οριζόμενου από 
την EN 840 μέγιστου βάρους του καθενός, ήτοι τα 
550kg (παρ. 2.1.2.2.4. των προδιαγραφών). 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  
 

 
Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος  
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα όργανα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.1. των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

Ο μηχανισμός είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό 
σύστημα αυτόματου ελέγχου λειτουργίας και 
διάγνωσης του συστήματος, το οποίο  θα  παρέχει κατ’ 
ελάχιστο τις δυνατότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.2. των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί  λειτουργούν 
μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων  PLC. 

 
 

ΝΑΙ 

  

Το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης θα φέρει 
μηχανισμό ζύγισης σε κάθε κάδο. το οποίο  θα  
παρέχει κατ’ ελάχιστο τις δυνατότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.2. των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

Το κάθε σύστημα θα δίνει την δυνατότητα του 
απομακρυσμένου ελέγχου  μέσω εφαρμογής σε Η/Υ 
με παρεχόμενες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 
πιθανής πλήρωσης, βλάβης και του κωδικού το οποίο  
θα  παρέχει κατ’ ελάχιστο τις δυνατότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΒΑΦΗ 

 
Τα μέρη του συστήματος που δεν είναι ανοξείδωτα 
βάφονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται  στην παράγραφο 6 των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 

ΝΑΙ 
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Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης και εφ 
όσον ζητηθεί, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να 
προσκομίσουν για επίδειξη παρόμοιο σύστημα, σε 
χώρο, που θα υποδείξει ο Δήμος ή να μεταφερθούν 
δυο (2) άτομα με έξοδα του συμμετέχοντος σε όμοιο 
προϊόν. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή θα είναι 
η συνεχής παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας 
χρήσης του συστήματος από τους χρήστες  και από τα 
συνεργεία αποκομιδής ενώ στις συμβατικές 
υποχρεώσεις του Δήμου θα είναι η πληρωμή και η 
έκδοση των απαραίτητων εγγράφων. 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Για όλα τα συστήματα ασφαλείας του μηχανισμού θα 
κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από 
τον κατασκευαστή βεβαιωμένου του γνησίου της 
υπογραφής και από έναν μηχανολόγο του 
εργοστασίου. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που ζητούνται 
με την παρούσα θα είναι υπογεγραμμένα και από τον 
κατασκευαστή και από τον προσφέροντα. 

 
 

ΝΑΙ 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β΄ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  
Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) 
στην Ελληνική γλώσσα ή την γλώσσα της 
αλλοδαπής (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος 
κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής 
των επί μέρους μερών της κατασκευής 
(prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν 
σαφώς οι επιδόσεις αυτών. Παραστατικά που θα 
επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των 
χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

  
Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών 
του συστήματος στην Ελληνική. 
Σχέδιο του πλήρους συστήματος και του πλαισίου 
όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του.  
( Καταθ. σχεδίου ) 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

  
Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς 
λειτουργίας. 
 

 
ΝΑΙ 

  

  
Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι 
υποχρεούται, είτε να προσκομίσει ενώπιον της 
Επιτροπής Αξιολόγησης σύστημα όμοιας 
κατασκευής το οποίο και θα παραμείνει 
τουλάχιστον (7) μέρες   στον φορέα εν 
λειτουργία, είτε με έξοδά του να μεταφέρει δύο 
μέλη της Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει 
προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής  
προκειμένου η επιτροπή να αποφασίσει την 
συνέχιση του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

  
Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα 
μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού 
για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 
έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε 
διάστημα οκτώ ( 8 ) ωρών  από την ζήτησή τους 
(Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου 
θεωρημένο και όχι FAX ή TELEX). 
 

 
 
 

ΝΑΙ 
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Υπεύθυνη δήλωση Η ανάδοχος εταιρεία θα 
παραδώσει και θα τοποθετήσει τους εν λόγω 
μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς 
περαιτέρω επιβαρύνσεις . 
Η τοποθέτηση  των μηχανισμών λόγω 
κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 12 ώρες. 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει 
να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά. 
 

 
ΝΑΙ 

  

 Κατάλογος εργαλείων συντήρησης που θα 
συνοδεύουν το σύστημα. 

ΝΑΙ   

  
O προσφέρων να κατάθεση σχέδια ανύψωσης και 
σχέδια συμπίεσης των απορριμμάτων μέσα στον 
κάδο 

 
ΝΑΙ 

  

  
Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το 
ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο 
φορέα επικυρωμένο και μεταφρασμένο επίσημα 
όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία και 
αποδεικνύουν την παραγωγική διαδικασία του 
συστήματος  2006/42/ΕΕ η οποία 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το 
Π.Δ. 57/2010  ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10. 

-GENERAL INSPECTION REPORT 
 -TECHNICAL FILE REVIEW REPORT   
-CEΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

  
Εφ΄ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής 
θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην 
τοποθέτηση και το service  συστημάτων 
βυθιζόμενων και επίγειων ρομποτικών 
συστημάτων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης 
και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση 
του Ν 1599/1986, επίσημα θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής  και μεταφρασμένη , του 
κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς 
και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος επίσημα μεταφρασμένο 
και θεωρημένο από επίσημη αρχή 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

  

Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της 
σειράς ISO 9001:2008,18001,14001 
διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 
συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και 
για εμπορία και service του υπό προμήθεια 
είδους. 

 
 

ΝΑΙ 
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Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του 
κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος και 
για εμπορία και service με αναφορά στο ειδικό 
επάγγελμα της προμήθειας. 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το 
ενιαίο σύστημα βύθισης, πλαισίου, μηχανισμών 
συμπίεσης, αποθήκευσης, χρήση πολιτών , χρήση 
υπαλλήλων του δήμου, του μηχανισμού 
υπογεγραμμένο και θεωρημένο από τον 
κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο. 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών  και 
επιπλέον συντήρησης τριών (3) ετών, 
τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης 
τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το 
μηχάνημα 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική 
τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με 
χαρακτηριστικά των επί μέρους στοιχείων του 
(κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.) 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση 
επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του 
προσωπικού που θα το χειρίζεται. 
 

 
ΝΑΙ 

  

  
Να κατατεθούν οικονομικά στοιχεία του 
εργοστάσιου κατασκευής, από τα οποία θα 
αποδεικνύεται ότι ο μέσος όρος του ετήσιου 
κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2015-
2016-2017), που αφορά το υπό προμήθεια είδος, 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 
πενήντα τοις εκατό (50%), του προϋπολογισμού 
της προμήθειας.  

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

  

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει  
έτοιμους και σε θέση λειτουργίας τους 
μηχανισμούς χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. 
Υποχρέωση του Δήμου είναι να ορίσει το μέρος 
τοποθέτησης μετά από έρευνα  πού θα έχει κάνει 
για ύπαρξη καλωδίων η αγωγών νερού (ΟΚΩ).  

 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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Για τους κάδους των 1.100lt:  

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς 

σειράς ISO 9000 και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά ISO 14001. 

 

 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

  

Για τους κάδους των 1.100lt:  

Πιστοποιητικό  ελέγχου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΝ 840-2/5/6 καθώς και υγιεινής και 

ασφάλειας CE.  

 

 
 
 
 

ΝΑΙ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α Περιγραφή Είδος 
μονά-

δας 

Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 

1 Προμήθεια βυθιζόμενου συστήματος 
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων 

σε κάδους κοινής χρήσης 1.100lt. 

τεμάχιο 6   

Άθροισμα  μελέτης :  

Φ.Π.Α. 24% :  

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:  
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α΄& Β΄  

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 62699 / 16720 / 2018) 

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α΄ 

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 1.100LT. 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  
Το σύστημα θα είναι καινούργιο, τυποποιημένης 
βιομηχανικής κατασκευής και θα έχει αποδεδειγμένη 
και δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. 
 
 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

Τα συστήματα θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν 

σε σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια 

Υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.  

 

 
ΝΑΙ 

  

 
Στις υποδεικνυόμενες θέσεις, οι απαιτούμενες εργασίες 
εγκατάστασης τους, θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη 
του αναδόχου προμηθευτή όπως περιγράφεται 
αναλυτικά και στο τιμολόγιο της μελέτης. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία με τον 
υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου. Η 
δαπάνη για την προμήθεια  των κάδων 1.100lt (δύο σε 
κάθε σύστημα) βαραίνει τον ανάδοχο. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 

Η κατασκευή θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί εφαρμογής 

των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας μηχανών και 

υγιεινής.  

 

 
 
 

ΝΑΙ 
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Το εργοστάσιο κατασκευής θα εφαρμόζει υποχρεωτικά 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασμό, 

παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, πιστοποιημένο 

κατά ISO 9001. - 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

Το σύστημα φέρει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

λειτουργίας του μηχανισμού όπως ορίζονται στην 

2006/42 οδηγία της EE που ενσωματώθηκε στην 

ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97 

τεύχος A /25.6.10 : «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

«σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της 

οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 

377/93». 

 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ) 

 
 
Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) θα είναι 
παραλληλόγραμμου σχήματος, συνολικού όγκου από 5 
m3 και μέχρι 7,5 m3 (μέγιστο). 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Το υλικό κατασκευής  της δεξαμενής θα είναι από 
γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα πάχους τεσσάρων (4) 
χιλιοστών τουλάχιστον, με νευρώσεις ικανές να 
αντέξουν την πίεση της περιμέτρου και των 
ενδεχομένων καταπτώσεων, ενώ η σύνδεση των 
χαλυβδοελασμάτων θα γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 LT 
 

 
Οι κάδοι θα είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του 
έτους, μεταλλικοί, τροχήλατοι, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 1.100 λίτρων, μεγάλης αντοχής, 
κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση δημοτικών 
απορριμμάτων. 
 

 
 

ΝΑΙ 
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Οι κάδοι πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες και 
ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν 
σχήμα, διαστάσεις, βάρη και τρόπο κατασκευής τους 
ενώ θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας 
Ευρωπαϊκής Νόρμας ΕΝ 840-2/5/6 και την παράγραφο 
2.2.2.2.4 των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Οι κάδοι φέρουν 4 τροχούς, καθώς και σύστημα 
ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους από 
αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς 
μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και 
πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με πείρους 
ανάρτησης. 
Οι τροχοί και η ανάρτηση των κάδων είναι σε συμφωνία 
με την παράγραφο 2.2.2.2.3. των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

Οι κάδοι είναι κατασκευασμένοι από ειδικής ποιότητας 
χαλυβδοελάσματα, πάχους από 1,2 έως 1,5 χιλιοστά, με 
πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση κατά ΕΝ 50976, 
ενώ μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων 
των μεταλλικών μερών, θα βαπτίζονται σε πλήρες 
μπάνιο εγγυημένης καθαρότητας σε ακατέργαστο 
ψευδάργυρο, έτσι ώστε να προστατεύονται 
αποτελεσματικά από την διάβρωση. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

Το κυρίως σώμα (κορμός) των κάδων είναι σε συμφωνία 
με την παράγραφο 2.2.2.2.2. των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 

 

Το υπέργειο τμήμα του συστήματος θα αποτελείται από  

δύο ανοξείδωτα δοχεία επίγειας ρίψης απορριμμάτων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.3. των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

Ο ηλεκτροκινητήρας και η ηλεκτρική εγκατάσταση του 

συστήματος είναι σε συμφωνία με την παράγραφο 2.4. 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
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Η εγκατάσταση  διαθέτει βοηθητικό, χειροκίνητο 

σύστημα εξαγωγής ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης σε 

περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.  

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

 
Το υδραυλικό σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης θα 
εξασφαλίζει το μέγιστο ποσοστό πλήρωσης των δύο 
κάδων, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του οριζόμενου από 
την EN 840 μέγιστου βάρους του καθενός, ήτοι τα 
550kg (παρ. 2.1.2.2.4. των προδιαγραφών). 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  
 

 
Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος  
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα όργανα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.1. των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

Ο μηχανισμός είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό 
σύστημα αυτόματου ελέγχου λειτουργίας και 
διάγνωσης του συστήματος, το οποίο  θα  παρέχει κατ’ 
ελάχιστο τις δυνατότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.2. των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί  λειτουργούν 
μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων  PLC. 

 
 

ΝΑΙ 

  

Το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης θα φέρει 
μηχανισμό ζύγισης σε κάθε κάδο. το οποίο  θα  
παρέχει κατ’ ελάχιστο τις δυνατότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.2. των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
 
 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

Το κάθε σύστημα θα δίνει την δυνατότητα του 
απομακρυσμένου ελέγχου  μέσω εφαρμογής σε Η/Υ 
με παρεχόμενες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 
πιθανής πλήρωσης, βλάβης και του κωδικού το οποίο  
θα  παρέχει κατ’ ελάχιστο τις δυνατότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5 των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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ΒΑΦΗ 

 
Τα μέρη του συστήματος που δεν είναι ανοξείδωτα 
βάφονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται  στην παράγραφο 6 των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

   

 
Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης και εφ 
όσον ζητηθεί, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να 
προσκομίσουν για επίδειξη παρόμοιο σύστημα, σε 
χώρο, που θα υποδείξει ο Δήμος ή να μεταφερθούν 
δυο (2) άτομα με έξοδα του συμμετέχοντος σε όμοιο 
προϊόν. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή θα είναι 
η συνεχής παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας 
χρήσης του συστήματος από τους χρήστες  και από τα 
συνεργεία αποκομιδής ενώ στις συμβατικές 
υποχρεώσεις του Δήμου θα είναι η πληρωμή και η 
έκδοση των απαραίτητων εγγράφων. 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Για όλα τα συστήματα ασφαλείας του μηχανισμού θα 
κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από 
τον κατασκευαστή βεβαιωμένου του γνησίου της 
υπογραφής και από έναν μηχανολόγο του 
εργοστασίου. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
Όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που ζητούνται 
με την παρούσα θα είναι υπογεγραμμένα και από τον 
κατασκευαστή και από τον προσφέροντα. 

 
 

ΝΑΙ 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β΄ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  
Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) 
στην Ελληνική γλώσσα ή την γλώσσα της 
αλλοδαπής (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος 
κατασκευής, βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής 
των επί μέρους μερών της κατασκευής 
(prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν 
σαφώς οι επιδόσεις αυτών. Παραστατικά που θα 
επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των 
χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

  
Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών 
του συστήματος στην Ελληνική. 
Σχέδιο του πλήρους συστήματος και του πλαισίου 
όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του.  
( Καταθ. σχεδίου ) 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

  
Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς 
λειτουργίας. 
 

 
ΝΑΙ 

  

  
Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι 
υποχρεούται, είτε να προσκομίσει ενώπιον της 
Επιτροπής Αξιολόγησης σύστημα όμοιας 
κατασκευής το οποίο και θα παραμείνει 
τουλάχιστον (7) μέρες   στον φορέα εν 
λειτουργία, είτε με έξοδά του να μεταφέρει δύο 
μέλη της Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει 
προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής  
προκειμένου η επιτροπή να αποφασίσει την 
συνέχιση του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

  
Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα 
μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού 
για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 
έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε 
διάστημα οκτώ ( 8 ) ωρών  από την ζήτησή τους 
(Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου 
θεωρημένο και όχι FAX ή TELEX). 
 

 
 
 

ΝΑΙ 
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Υπεύθυνη δήλωση Η ανάδοχος εταιρεία θα 
παραδώσει και θα τοποθετήσει τους εν λόγω 
μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς 
περαιτέρω επιβαρύνσεις . 
Η τοποθέτηση  των μηχανισμών λόγω 
κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 12 ώρες. 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει 
να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά. 
 

 
ΝΑΙ 

  

 Κατάλογος εργαλείων συντήρησης που θα 
συνοδεύουν το σύστημα. 

ΝΑΙ   

  
O προσφέρων να κατάθεση σχέδια ανύψωσης και 
σχέδια συμπίεσης των απορριμμάτων μέσα στον 
κάδο 

 
ΝΑΙ 

  

  
Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το 
ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο 
φορέα επικυρωμένο και μεταφρασμένο επίσημα 
όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία και 
αποδεικνύουν την παραγωγική διαδικασία του 
συστήματος  2006/42/ΕΕ η οποία 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το 
Π.Δ. 57/2010  ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10. 

-GENERAL INSPECTION REPORT 
 -TECHNICAL FILE REVIEW REPORT   
-CEΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

  
Εφ΄ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής 
θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην 
τοποθέτηση και το service  συστημάτων 
βυθιζόμενων και επίγειων ρομποτικών 
συστημάτων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης 
και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση 
του Ν 1599/1986, επίσημα θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής  και μεταφρασμένη , του 
κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς 
και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος επίσημα μεταφρασμένο 
και θεωρημένο από επίσημη αρχή 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

  

Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της 
σειράς ISO 9001:2008,18001,14001 
διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 
συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και 
για εμπορία και service του υπό προμήθεια 
είδους. 

 
 

ΝΑΙ 
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Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του 
κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος και 
για εμπορία και service με αναφορά στο ειδικό 
επάγγελμα της προμήθειας. 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το 
ενιαίο σύστημα βύθισης, πλαισίου, μηχανισμών 
συμπίεσης, αποθήκευσης, χρήση πολιτών , χρήση 
υπαλλήλων του δήμου, του μηχανισμού 
υπογεγραμμένο και θεωρημένο από τον 
κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο. 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών  και 
επιπλέον συντήρησης τριών (3) ετών, 
τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης 
τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το 
μηχάνημα 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική 
τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με 
χαρακτηριστικά των επί μέρους στοιχείων του 
(κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.) 

 
 

ΝΑΙ 

  

  
Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση 
επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του 
προσωπικού που θα το χειρίζεται. 
 

 
ΝΑΙ 

  

  
Να κατατεθούν οικονομικά στοιχεία του 
εργοστάσιου κατασκευής, από τα οποία θα 
αποδεικνύεται ότι ο μέσος όρος του ετήσιου 
κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2015-
2016-2017), που αφορά το υπό προμήθεια είδος, 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 
πενήντα τοις εκατό (50%), του προϋπολογισμού 
της προμήθειας.  

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

  

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει  
έτοιμους και σε θέση λειτουργίας τους 
μηχανισμούς χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. 
Υποχρέωση του Δήμου είναι να ορίσει το μέρος 
τοποθέτησης μετά από έρευνα  πού θα έχει κάνει 
για ύπαρξη καλωδίων η αγωγών νερού (ΟΚΩ).  

 

 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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Για τους κάδους των 1.100lt:  

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς 

σειράς ISO 9000 και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά ISO 14001. 

 

 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

  

Για τους κάδους των 1.100lt:  

Πιστοποιητικό  ελέγχου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΝ 840-2/5/6 καθώς και υγιεινής και 

ασφάλειας CE.  

 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 
 

Ημερομηνία : ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

 
 

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
Παράρτημα Δ΄ της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ.: 62699 / 16720 / 2018
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2018/S 212-484289
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:

-1-





Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής για
την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια
Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» συνολικού προϋπολογισμού
248.000,00 € και ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης
απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)», συνολικού προϋπολογισμού 446.400,00
€ .
Σύντομη περιγραφή:
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής για
την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια
Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» συνολικού προϋπολογισμού
248.000,00 € εκ του οποίου ποσό 33.108,00 € με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
20.7135.011 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και το υπόλοιπο ποσό των
214.892,00 € με το Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2019. ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης
απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)», συνολικού προϋπολογισμού 446.400,00 €
εκ του οποίου ποσό 74.400,00 € με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.7135.009
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και το υπόλοιπο ποσό των 372.000,00 € με
το Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
-

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
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Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
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το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να 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
❍ Όχι

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

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
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• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
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Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

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

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
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• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 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; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
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Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 διαφθορά με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
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ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
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περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
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ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 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; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου 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 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
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; Όπως ορίζεται 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 απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

-13-





Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
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-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
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---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

-16-





Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
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παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

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

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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