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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Αριθμός ταυτοποίησης: 997992450
Ταχ. διεύθυνση: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 147
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 26221
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@patras.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2613-610244
Φαξ:  +30 2613-610258
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.e-patras.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μελέτη 04 Ιουλίου 2021 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων»
Αριθμός αναφοράς: 4 Ιουλίου 2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144511 Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Aντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, με στόχο την χωριστή προσωρινή 
αποθήκευση αποκομιδή και διαχείριση βιοαποβλήτων

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 177 096.00 EUR

mailto:prom@patras.gr
http://www.e-patras.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 8

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑ∆Α Α1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 8 m3
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144511 Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑ∆Α Α1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 8 m3
A/A Περιγραφή Είδους C.P.V. Μ.Μ. Ποσότητα (τεμ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, 8m3 34144511-3 τεμ. 3 110.000,00 330.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 330.000,00
ΦΠΑ 24% 79.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α1: Απορριμματοφόρο (µύλος) 8 m3 409.200,00

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 330 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 & κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,πριν τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 206 του ν.4412/16

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 
ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» : 4387/20-10-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑ∆Α Α2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 12 m3
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144511 Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑ∆Α Α2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 12 m3
A/A Περιγραφή Είδους C.P.V. Μ.Μ. Ποσότητα (τεμ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, 12m3 34144511-3 τεμ. 2 130.000,00 
260.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 260.000,00
ΦΠΑ 24% 62.400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α2: Απορριμματοφόρο (µύλος) 12 m3 322.400,00

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 260 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 & κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,πριν τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 206 του ν.4412/16

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 
ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» : 4387/20-10-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑ∆Α Α3: ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34223330 Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑ∆Α Α3: ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ
A/A Περιγραφή Είδους C.P.V. Μ.Μ. Ποσότητα (τεμ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος 34223330-8 τεμ. 1 238.000,00 238.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 238.000,00
ΦΠΑ 24% 57.120,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α3: Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος 295.120,00

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 238 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 & κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,πριν τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 206 του ν.4412/16

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 
ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» : 4387/20-10-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑ∆Α Β1: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 1.100 lt
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44613600 Τροχοφόροι κάδοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑ∆Α Β1: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 1.100 lt
A/A Περιγραφή Είδους C.P.V. Μ.Μ. Ποσότητα (τεμ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής Β.Α., Πλαστικοί, 4-τροχοι, Χωρητικότητας 1,1 κυβικά μετρά, (1.100 lt) 
44613600-6 τεμ. 560 210 117.600,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 117.600,00
ΦΠΑ 24% 28.224,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β1: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 1.100 λίτρα 145.824,00

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 117 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 & κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,πριν τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 206 του ν.4412/16

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 
ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» : 4387/20-10-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑ∆Α Β2: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 660 lt
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44613600 Τροχοφόροι κάδοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑ∆Α Β2: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 660 lt
A/A Περιγραφή Είδους C.P.V. Μ.Μ. Ποσότητα (τεμ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής Β.Α., Πλαστικοί, 4-τροχοι, Χωρητικότητας 0,66 κυβικά μετρά, (660 lt) 
44613600-6 τεμ. 235 175 41.125,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.125,00
ΦΠΑ 24% 9.870,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β2: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 660 λίτρα 50.995,00

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 41 125.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 & κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,πριν τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 206 του ν.4412/16

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 
ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» : 4387/20-10-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑ∆Α Β3: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 2-ΤΡΟΧΟΣ, 80 lt
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44613600 Τροχοφόροι κάδοι

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑ∆Α Β3: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 2-ΤΡΟΧΟΣ, 80 lt
A/A Περιγραφή Είδους C.P.V. Μ.Μ. Ποσότητα (τεμ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εξωτερικοί Οικιακοί καφέ κάδοι συλλογής Β.Α., Πλαστικοί, 2-τροχοι, Χωρητικότητας 80 lt 44613600-6 τεμ. 200 
48 9.600,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.600,00
ΦΠΑ 24% 2.304,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β3: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 1.100 λίτρα 11.904,00

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 & κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,πριν τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 206 του ν.4412/16

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 
ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» : 4387/20-10-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑ∆Α Β4: Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39234000 Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑ∆Α Β4: Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt
A/A Περιγραφή Είδους C.P.V. Μ.Μ. Ποσότητα (τεμ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 39234000-1 τεμ. 1.000 90,771 90.771,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.771,00
ΦΠΑ 24% 21.785,04
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β4: Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 112.556,04

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 771.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 & κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,πριν τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 206 του ν.4412/16

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 
ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» : 4387/20-10-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑ∆Α Β5: Οικιακοί κάδοι 10 lt
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928480 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΜΑ∆Α Β5: Οικιακοί κάδοι 10 lt
A/A Περιγραφή Είδους C.P.V. Μ.Μ. Ποσότητα (τεμ.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Οικιακοί κάδοι 10 lt 34928480-6 τεμ. 15000 6 90.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00
ΦΠΑ 24% 21.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β5: Οικιακοί κάδοι 10 lt 111.600,00

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/16 & κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται,πριν τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 206 του ν.4412/16

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
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Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 
ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» : 4387/20-10-2020

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οπως περιγράφονται στο κεφ.4 της διακήρυξης. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. Στις συμβάσεις 
προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, περιλαμβάνεται ο όρος ότι 
ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 16 του ν.2939/2001.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
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Ημερομηνία: 08/12/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/12/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 130, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
-Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της εν λόγω προμήθειας.
-Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 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.promit)heus.gov.gr . Δικαίωμα συμμετοχής στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
-Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί : στην υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές, μία (1) τοπική εβδομαδιαία. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό 
Τύπο (Εφηµερίδες) βαρύνουν τους αναδόχους.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Περισσότερες 
πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης τα οποία θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www. promitheus. gov. gr
-Ο αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ. 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 
2021

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

www.promit
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Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: ΝΙΚΗΣ 5-7
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10180
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 213-2141227
Φαξ:  +30 213-2141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Η διαδικασία άσκησης Προδικαστικών Προσφυγών - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι:(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την 
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Port)able Document) Format) (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της 
προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά 
οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 
Υ.Α.. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:• 
κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 • διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

mailto:proedros@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 147
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Ταχ. κωδικός: 26221
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@patras.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2613-610244
Φαξ:  +30 2613-610258

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/11/2021

mailto:prom@patras.gr


Προκήρυξη σύμβασης - Μελέτη 04 Ιουλίου 2021 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ 

Βιοαποβλήτων» EL oXML  |  iXML  

Δημιουργήθηκε: 03/11/2021 12:58       Έχει υποβληθεί: 04/11/2021 07:45  

Κατάσταση: Έχει δημοσιευθεί: 09/11/2021 00:00  

Επίσημη ονομοσία: GR-ΠΑΤΡΑ: Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων  

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 217-570562  

Συμβάσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης:  

0. Μελέτη 04 Ιουλίου 2021 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων»  

Παρτίδες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης:  
1. ΟΜΑ∆Α Α1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 

8 m3 (1)  

2. ΟΜΑ∆Α Α2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 

12 m3 (2)  

3. ΟΜΑ∆Α Α3: ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ (3)  

4. ΟΜΑ∆Α Β1: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 1.100 lt (4)  

5. ΟΜΑ∆Α Β2: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 660 lt (5)  

6. ΟΜΑ∆Α Β3: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 2-ΤΡΟΧΟΣ, 80 lt (6)  

7. ΟΜΑ∆Α Β4: Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt (7)  

8. ΟΜΑ∆Α Β5: Οικιακοί κάδοι 10 lt (8)  
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EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

ΠΡΑΞΗ: 

Χωριστή συλλογή και μεταφορά 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 

ενημέρωση πολιτών στο Δήμο 
Πατρέων» με κωδικό : ΟΠΣ 5041587 

ΕΡΓΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ 
Βιοαποβλήτων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
«Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 04  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.459.600,00 € 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡ/ΣΗΣ: 19 / 07 / 2021 

 

 

Διακήρυξη:  

«Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων». 

 
 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ  2021 
 



 

Σελίδα 2 

Περιεχόμενα 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ .............................................................................................................................................................. 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................. 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................... 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ...................................................................................................................... 5 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................... 8 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................................................... 10 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................................................................ 12 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ....................................................................................................................................................... 12 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ....................................................................................................... 13 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................................................ 15 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ............................................................................................................................................ 15 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................. 15 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .................................................................................. 15 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων .................................................................................................................................. 16 
2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................... 16 
2.1.5 Εγγυήσεις ....................................................................................................................................................... 17 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ............................................................................................................ 18 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................................................................................. 18 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................... 18 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ..................................................................................................................................... 19 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ........................................................................................................................................ 20 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ......................................................................... 25 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια .............................................................................................. 25 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................... 26 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ............................................ 26 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία ............................................................................................. 27 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ......................................................................................................... 28 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................... 28 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ................................................................................................................................................... 30 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ................................................................................................................................................ 36 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ........................................................................................................................................ 36 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................... 36 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .............................................................................................................. 36 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................... 37 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ................................................ 40 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής .......................................................................................................................................... 40 
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά ......................................................................................................................................................... 40 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών ................................................................................................................................................................. 41 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ..................................................................................................................... 41 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ....................................................................................................................... 42 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................... 44 

3.1  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................... 44 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ....................................................................................................... 44 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ................................................................................................................................ 44 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................... 46 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................. 47 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ................................................................... 48 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................... 50 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................ 52 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ............................................................................... 52 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ........................................................................................................ 52 



 

Σελίδα 3 

4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................................................. 53 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ......................................................................................................................................................... 53 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ .......................................................................................................... 54 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................... 54 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................... 56 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ................................................................................................................................................ 56 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ .................................................................................................... 56 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ......................................................................... 58 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ .................................................................................................................................. 58 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ....................................................................................................................... 59 

6.1  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ..................................................................................................................................... 59 
6.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ........................................................................................ 59 
6.3  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ .............................. 61 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ....................................................................................................... 61 
6.5  ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................. 61 
6.6  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ......................................................................................................................... 61 
6.7  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ......................................................................................................................................... 62 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ........................................................................................................................................................... 63 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ......................................................................................... 63 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ................................................................................................................ 71 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ ..................................................................................................................................................... 77 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .......................................................................................................................... 78 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .................................................................................................... 157 

 



 

Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997992450 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΑΙΖΩΝΟΣ 147 

Πόλη ΠΑΤΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 26221 

Χώρα2 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS3 EL 632 

Τηλέφωνο +30 2613610327 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) prom@patras.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες4  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.e-patras.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)5  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Ο.Τ.Α  Α’ Βαθμού   “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 
2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου 
   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6 

Η Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό :  Ν. 4412/2016.    

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 7  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.8 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.patras.gr  

                                                           
1
  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2 
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
 

4 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος 

υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
 

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
 

6 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές 

δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

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

7
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αποτελείται συνολικά από οκτώ (8)  Τμήματα Προμήθειας. Η 
περιγραφή των τμημάτων της  προμήθειας καθώς ο τρόπος χρηματοδότησης της συμβασης, θα αναφερθεί 
αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης9 

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  ως ακολούθως : 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 
και ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» :  4387/20-10-2020 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται τα οικονομικά στοιχεία των υποέργων που αποτελούν και τα 
τμήματα – ομάδες της παρούσας προμήθειας.  
 

Α/Α/ 

Υποέργου 
Τίτλος Υποέργου Συνολική Δαπάνη 

Ποσό Φ.Π.Α. που 

περ.στην Σ.Δ. 

1 

Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Αφορά την 

προμήθεια 3 απορριμματοφόρων τύπου 

μύλου 8m3  και 2 απορριμματοφόρων τύπου 

μύλου 12m3 

731.600,00  141.600,00 

2 

Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού. Αφορά την 

προμήθεια 1 ρυμουλκούμενου 

κλαδοτεμαχιστή 

295.120,00  57.120,00 

                                                           
9
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
«Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 

ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : 
Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Αφορά την προμήθεια 3 απορριμματοφόρων τύπου μύλου 

8m3  και 2 απορριμματοφόρων τύπου μύλου 12m3 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού. Αφορά την προμήθεια 1 ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : 
Προμήθεια καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων. Αφορά την προμήθεια 560 κάδων 

χωρητικότητας 1,1 κ.μ. και 235 κάδων χωρητικότητας 0,66κ.μ. και 200 τροχήλατων κάδων 
80λιτ. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : 
Προμήθεια Οικιακών κάδων κομποστοποίησης και χωριστής διαλογής. Αφορά την προμήθεια 

1.000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης 310λιτ, 15.000 οικιακών κάδων 10λιτ 
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Α/Α/ 

Υποέργου 
Τίτλος Υποέργου Συνολική Δαπάνη 

Ποσό Φ.Π.Α. που 

περ.στην Σ.Δ. 

3 

Προμήθεια καφέ κάδων συλλογής 
βιοαποβλήτων. Αφορά την προμήθεια 560 
κάδων χωρητικότητας 1,1 κ.μ. και 235 κάδων 
χωρητικότητας 0,66κ.μ. και 200 τροχήλατων 
κάδων 80λιτ. 

208.723,00  40.398,00 

4 

Προμήθεια Οικιακών κάδων 
κομποστοποίησης και χωριστής διαλογής. 
Αφορά την προμήθεια 1.000 κάδων οικιακής 
κομποστοποίησης 310λιτ, 15.000 οικιακών 
κάδων 10λιτ 

224.157,00  43.385,22 

Σύνολα 1.459.600,00 282.503,22 

 

 

Ακολουθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας : 
 

A/A Περιγραφή Είδους  C.P.V. Μ.Μ. 
Ποσότητα 

(τεμ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α : Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων 

ΟΜΑ∆Α Α1:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 8 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου, 8m3 

 34144511-3 τεμ. 3 110.000,00 330.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 330.000,00 

ΦΠΑ 24% 79.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α1:  Απορριμματοφόρο (µύλος) 8 m3 409.200,00 

ΟΜΑ∆Α Α2:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 12 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου, 
12m3 

 34144511-3  τεμ. 2 130.000,00 260.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 260.000,00 

ΦΠΑ 24% 62.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α2:  Απορριμματοφόρο (µύλος) 12 m3 322.400,00 

ΟΜΑ∆Α Α3:  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

1 
Κλαδοτεμαχιστής 
ρυμουλκούμενος 

 34223330-
8   

τεμ. 1 238.000,00 238.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 238.000,00 

ΦΠΑ 24% 57.120,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α3:  Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος 295.120,00 
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β : Προμήθεια Κάδων 

ΟΜΑ∆Α Β1:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 1.100  lt 

1 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής 
Β.Α., Πλαστικοί, 4-τροχοι, 
Χωρητικότητας 1,1 κυβικά μετρά, 
(1.100 lt) 

44613600-6  τεμ. 560 210 117.600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 117.600,00 

ΦΠΑ 24% 28.224,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β1: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 1.100 λίτρα  145.824,00 

ΟΜΑ∆Α Β2:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 660  lt 

1 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής 
Β.Α., Πλαστικοί, 4-τροχοι, 
Χωρητικότητας 0,66 κυβικά μετρά, 
(660 lt) 

 44613600-6  τεμ. 235 175 41.125,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.125,00 

ΦΠΑ 24% 9.870,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β2: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 660 λίτρα  50.995,00 

ΟΜΑ∆Α Β3:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 2-ΤΡΟΧΟΣ, 80  lt 

1 
Εξωτερικοί Οικιακοί καφέ κάδοι 
συλλογής Β.Α., Πλαστικοί, 2-
τροχοι, Χωρητικότητας 80 lt 

44613600-6   τεμ. 200 48 9.600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.600,00 

ΦΠΑ 24% 2.304,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β3: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 1.100 λίτρα  11.904,00 

ΟΜΑ∆Α Β4:  Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 

1 
Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 
310 lt 

39234000-1  τεμ. 1.000 90,771 90.771,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.771,00 

ΦΠΑ 24% 21.785,04 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β4: Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 112.556,04 

ΟΜΑ∆Α Β5:  Οικιακοί κάδοι 10 lt 

1 Οικιακοί κάδοι 10 lt 34928480-6     τεμ. 15000 6 90.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00 

ΦΠΑ 24% 21.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β5: Οικιακοί κάδοι 10 lt 111.600,00 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.177.096,00 

ΦΠΑ 24% 282.503,04 

Στρογγυλοποίηση 0,96 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.459.600,00 

 

Ο Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) της προμήθειας του εν λόγω 
εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.459.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 1.177.096,00 €, ΦΠΑ : 282.503,04  €, Στρογγυλοποίηση:  0,96 €). 

Η δαπάνη των υπό προμήθεια υλικών βαρύνει τους κωδικούς εξόδων Κ.Α. του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Πατρέων, όπως αναλυτικά πιο κάτω αναφέρονται : 
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Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ  

1 62-7131.50001 

ΠΔΕ - Προμ. 3 απορ/φόρων τύπου μύλου 8m3 & 2 
απορ/φόρων τύπου μύλου 12m3 - πράξη "Χωρ. 
συλ.&μεταφ. προδιαλ. βιοαποβλήτων - ενημ. πολιτων 
στο Δημο Πατρ." 

731.600,00 

2 62-7131.50002 

ΠΔΕ - Προμήθεια λοιπού εξοπλ. - προμήθεια 
ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή - πράξη "Χωρ. 
συλ.& μεταφ. προδιαλ. βιοαποβλήτων - ενημ. πολιτων 
στο Δημο Πατρ." 

295.120,00 

3 62-7135.50001 

ΠΔΕ - προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων(560 
κάδων χωρ. 1,1,κμ, 235 κάδων χωρ. 0,66 κμ& 200 
τροχ.κάδων 80lt - πράξη "Χωρ. συλ.& μεταφ. προδιαλ. 
βιοαποβλήτων - ενημ. πολιτων στο Δημο Πατρ." 

208.723,00 

4 62-7135.50002 

ΠΔΕ - προμήθεια οικιακών κάδων κομποστοποίησης 
και χωρ. συλλογής (1000 κάδοι 310 lt & 15.000 οικ. 
κάδοι 10 lt) - πράξη "Χωρ. συλ.& μεταφ. προδιαλ. 
βιοαποβλήτων - ενημ. πολιτων στο Δημο Πατρ." 

224.157,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.459.600,00 

 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

Οι άξονες υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης έχουν ως εξής: 
- Στοχευμένη χωροθέτηση “καφέ” κάδου του διακριτού ρεύματος συλλογής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 
σε σημεία ενδιαφέροντος 
- Συνεργασία με τους μεγάλους παραγωγούς τροφίμων μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
των συλλογικών τους οργάνων αλλά και «πόρτα - πόρτα» συλλογής ΒΑ. 
- Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου και 
της πόλης της Πάτρας, όπου θα συμμετέχουν συγκεκριμένα νοικοκυριά. 
- Εκτεταμένη Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση σε όλη την έκταση του Δήμου Πατρέων. 
Προγραμματιζόμενες ενέργειες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης είναι οι ακόλουθες: 
- Κάδοι συλλογής 
α. Εσωτερικοί κάδοι κουζίνας, οι οποίοι θα διατεθούν από το Δήμο δωρεάν στα νοικοκυριά, που θα 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 
β. Εξωτερικοί κάδοι συλλογής (κεντρικοί κάδοι). Οι εξωτερικοί κάδοι συλλογής, οι οποίοι θα είναι 
προσβάσιμοι όλο το 24ώρο από τους πολίτες / επιχειρήσεις προτείνεται να είναι χρώματος καφέ 
τετράτροχοι χωρητικότητας 660lt και 1.100lt καθώς και δίτροχοι 80 λιτρων.  
- Οχήματα συλλογής - μεταφοράς βιοαποβλήτων και λοιπός επικουρικός εξοπλισμός 
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την προμήθεια 3 απορριμματοφόρων τύπου μύλου 8m3 και 2 
απορριμματοφόρων τύπου μύλου 12m3 καθώς και ενός (1) ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή για 
τεμαχισμό κλαδιών και κορμών (πράσινα βιοαπόβλητα) προκειμένου για οικονομία κλίμακος να 
διευκολύνεται η αποκομιδή τους με ανοικτά φορτηγά που ήδη διαθέτει ο Δήμος Πατρέων. 
- Πιλοτικό Πρόγραμμα ΔσΠ βιοαποβλήτων των νοικοκυριών 
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Με τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται η επιλογή 2.000 νοικοκυριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων. 
 

Τα νοικοκυριά που προβλέπεται να συμμετάσχουν θα επιλεγούν έτσι ώστε να συμμετέχουν δύο 
διαφορετικές περιοχές της πόλης, που 
βρίσκονται αντιδιαμετρικά τοποθετημένες. 
  
  
Παραδοτέα για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) 
βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων» αποτελούν τα κάτωθι : 
 
 • 3 απορριμματοφόρων οχημάτων 8κ.μ., 
 • 2 απορριμματοφόρων οχημάτων 12κ.μ., 
 • 1 ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή 
 • 995 κεντρικών κάδων συλλογής (καφέ κάδος), 
 • 15.000 εσωτερικών κάδων διαλογής, 
 • 1.000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης 
  
Στο σύνολό της η εν λόγω προμήθεια αποτελείται από οκτώ (8) ομάδες προμήθειας . 
  
Επισημαίνεται  ότι :  

α) η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά των ειδών που άνωθεν αναλυτικά αναγράφονται. 

β) στην εκτιμώμενη αξία του κάθε είδους  (οχήματος ή μηχανήματος) συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 
εκπαίδευσης συγκεκριμένου αριθμού εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής, Δήμου Πατρέων. Ο αριθμός, η 
ειδίκευση των εκπροσώπων καθώς και η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσής ορίζονται – περιγράφονται 
αναλυτικά για κάθε είδος ξεχωριστά, στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, Παράρτημα IV, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) που αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα που προηγείται.  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα της εν λόγω προμήθειας. 10 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε οκτώ (8) 11 (που 
αντιστοιχεί σε όλα τα τμήματα της παρούσας προμήθειας).  
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 
Ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα  (ή ομάδα τμημάτων ) σε 
έναν προσφέροντα  υπό την κάτωθι προϋπόθεση12 

Η οικονομική προσφορά του προσφέροντα να φέρει την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το κάθε τμήμα 
της προμήθειας που πρόκειται να του ανατεθεί.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  1.459.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.177.096,00 € + ΦΠΑ24% 282.503,04 € + Στρογ/ση 0,96 €) 

 

                                                           
10

 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και 
πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 

11
 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα 

τμήματα 
12

 Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι Α.Α. μπορούν να αναθέτουν 
συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει ότι διατηρούν το δικαίωμα αυτό και 
αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων. Συμπληρώνεται αναλόγως από την A.A. 
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H Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης της, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, του Παραρτήματος IV, ανέρχεται  σε  εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες. 

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως13: 

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

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

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

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του 
Υπουργού Εσωτερικών  

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

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

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»14, της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών 
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»15.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
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 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 

14
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 

8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου 
ευρώ (1.000.000,00 €) 

15
 
 

Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 του ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.” 

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

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

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

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

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  
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 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 την με υπ΄αριθμ. 04 Ιουλίου 2021 μελέτη του τμήματος Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για την «Προμήθεια 
εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων»  

 την με  αριθμ. 639-07/09/21 (ΑΔΑ:Ω1ΓΙΩΞΙ-Λ3Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι και ο τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» 

 τις διατάξεις της περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 203 του Ν.4555/2018 

 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, 
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 
80/2016 και τη δέσμευση στo οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.155Β-

29/04/21 (ΑΔΑ:67ΟΥΩΞΙ-6Ψ2) στον Κ.Α.62-7131.50001 ποσού 731.600,00€, 1.156Β-

29/04/21  (ΑΔΑ:ΩΗΞ0ΩΞΙ-ΡΦ4) στον Κ.Α.62-7131.50002 ποσού 295.120,00€, 1157Β-

29/04/21 (ΩΣΗΡΩΞΙ-ΖΓΕ) στον Κ.Α. 62-7135.50001 ποσού 208.723,00€, 1158Β-29/04/21 

(ΑΔΑ:6ΒΧΡΩΞΙ-ΕΛΚ) στον Κ.Α.62-7135.50002 ποσού 224.157,00€, χρηματοδότηση από 

πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» και ΑΔΑΜ:21REQ008549664 

 

 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. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/12/21 και ώρα 15:0016 

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

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης17  

Προκήρυξη18 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/11/21 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 19 

                                                           
16

 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου. 

17
 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
18

 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκήρυξη20 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.21:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 142946 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 22 23 24 25, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές, μία (1) τοπική εβδομαδιαία. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 
(Εφηµερίδες) βαρύνουν τους αναδόχους.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)26  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:  http://www.patras.gr 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

                                                                                                                                                                                                    
19

 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση 
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.   

20 
Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

21
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 

22
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

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

(59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
23

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 
5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

24
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
25

  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
26

  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,27  

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

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

                                                           
27

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,28  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. EE S: 2021/S 217-570562 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ........................................................) με τα Παραρτήματα  που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

3.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (Παράρτημα III) 

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

5. το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα V), 

6.  ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός (Παράρτημα Ι),  

7. η συγγραφή υποχρεώσεων (Παράρτημα II), 

8. οι τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα IV) και η τεχνική έκθεση(Παράρτημα Ι) 

9. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr)29. 

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 
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων 
για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός 

                                                           
28

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης 
σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης 
του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού 
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους 
υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων 
εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες 
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

29
 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 
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Συστήματος: 142946) και στην διεύθυνση (URL) www.e-patras.gr του Δήμου Πατρέων  Ηλ. Δημοκρατία  
Διακηρύξεις.  

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr ή 
www.eprocurement.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 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 υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται 

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

εξετάζονται. 

 Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής30.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»31) και 
στο ΚΗΜΔΗΣ 32. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής33 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

                                                           
30

 Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
31

  Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-
0babe74629f4 

32 
Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

33
 
 

Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

http://www.e-patras.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 34.  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.35   

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα36. 

2.1.5 Εγγυήσεις37 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)38, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού39. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης40.  

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

                                                           
34

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
35

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 
του ν. 4605/2019. 

36
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

37
 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016  

38
 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 

39 
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

40 
Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ41, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 742 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων43. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης44 

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

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον45.   

                                                           
41 

Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
42 

Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 
4, 5, 6 και 7. 

43 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 
κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

44
   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
45

   Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 



 

Σελίδα 19 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής46 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής47, τo ύψος της 
οποίας καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.48 που αντιστοιχεί στο τμήμα ή 
τμήματα της προμήθειας που θα προσφέρουν. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός  ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (23.541,92 €) στην 
περίπτωση που κάποιος προμηθευτής προσφέρει για όλα τα τμήματα (ομάδες) της προμήθειας (οκτώ 
τμήματα). Αντίστοιχα στην περίπτωση που κάποιος προμηθευτής προσφέρει μόνο για το τμήμα 1 ή το  
τμήμα 2 κ.λπ., της εν λόγω προμήθειας, με την ανάλογη στρογγυλοποίηση το ποσό της εγγύησης 
συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό που αναλυτικά αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Α/Α Είδος Προμήθειας Μ.Μ. Ποσότητα 
Εκτιμώμενη Αξία 

προ Φ.Π.Α. (€) 
Ύψος Εγγυητικής 
Συμμετοχής (€) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α : Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων 

ΟΜΑ∆Α Α1:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 8 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου 

περιστρεφόμενου τυμπάνου, 8m3 
Τεμ. 3 330.000,00 6.600,00 

ΟΜΑ∆Α Α2:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 12 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου 

περιστρεφόμενου τυμπάνου, 12m3 
Τεμ. 2 260.000,00 5.200,00 

ΟΜΑ∆Α Α3:  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

1 Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος Τεμ. 1 238.000,00 4.760,00 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β : Προμήθεια Κάδων 

ΟΜΑ∆Α Β1:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 1.100  lt 

1 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής 

Β.Α., Πλαστικοί, 4-τροχοι, 

Χωρητικότητας 1,1 κυβικά μετρά, 

(1.100 lt) 

Τεμ. 560 117.600,00 2.352,00 

ΟΜΑ∆Α Β2:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 660  lt 

1 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής 

Β.Α., Πλαστικοί, 4-τροχοι, 

Χωρητικότητας 0,66 κυβικά μετρά, 

(660 lt) 

Τεμ. 235 41.125,00 822,50 

ΟΜΑ∆Α Β3:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 2-ΤΡΟΧΟΣ, 80  lt 

1 

Εξωτερικοί Οικιακοί καφέ κάδοι 

συλλογής Β.Α., Πλαστικοί, 2-τροχοι, 

Χωρητικότητας 80 lt 

Τεμ. 200 9.600,00 192,00 

                                                           
46 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

 
47

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 
1α ν. 4412/2016) 

48
 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 

άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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ΟΜΑ∆Α Β4:  ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 310 lt 

1 Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης  Τεμ. 1000 90.771,00 1.815,42 

ΟΜΑ∆Α Β5:  ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 10 lt 

1 Οικιακοί κάδοι 10 lt Τεμ. 15.000,00 90.000,00 1.800,00 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/201649. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί50, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού51  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη52 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

                                                           
49

 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
50

 
 

Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
51

 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
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 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά:  

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

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
 

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

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται53 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις54:  
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 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της 
παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 
κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, 
επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά 
πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

54
 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-

9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201655, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,56  

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

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

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

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

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

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός.57 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

                                                                                                                                                                                                    
αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής 
της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

55
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
56

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ   
57

 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
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3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)58. Ο εν λόγω αποκλεισμός τίθεται μόνο 
εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω προμήθεια η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο  ποσό των 
1.177.096,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να λάβουν 
υπόψη τους τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού. 

 Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή 

ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει 

προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 

δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 

firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..59 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία60, προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς 
και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 
τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 61. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201662. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   
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 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

59
   Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 

60
  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην 

υπόθεση C‑387/19 
61

 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
62 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
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Κριτήρια Επιλογής63  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας64  

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 Υλικού65  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια66  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν/ παρέχουν:  

 
α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών  προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού 
οικονομικών χρήσεων, ίσο τουλάχιστον με την εκτιμώμενη αξία των ειδών των οποίων θα προσφέρουν  
 
ή/και 
 
β)  ασφαλιστικής κάλυψης έναντι  επαγγελματικών κινδύνων, ίση τουλάχιστον με την εκτιμώμενη αξία των 
ειδών των οποίων θα προσφέρουν.  
 
Ο κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να περιγράψει επακριβώς πιο /α από τα ως άνω δικαιολογητικά θα 
υποβάλει με την προσφορά του, στο αντίστοιχο πεδίο (μέρος IV : Κριτήρια επιλογής/Β: Οικονομική και 
χρηματοδοτική επάρκεια) του ΕΕΕΠ- Παράρτημα III. 
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 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 
του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, 
περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση 
σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν 
αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. 
και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

64
 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

65
 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 

66
 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 
συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς 
να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. 
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Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί 
η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο (παρ. 5 του άρθρου 47 της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ - άρθρο 45 παρ. 5 πδ 60/2007). 

Με δεδομένο ότι η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση 
με κάθε επιμέρους τμήμα. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα67  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται  κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, κατά μέγιστο όριο, να έχουν 
εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας  του συγκεκριμένου προς προμήθεια είδους (π.χ. κάδοι 
κομποστοποίησης, κάδοι απορριμμάτων, οχήματος, μηχανήματος κ.λπ.) (δηλαδή σύμβαση προμήθειας που 
θα βρίσκεται  σε πλήρη αντιστοιχία με το τμήμα ή τα τμήματα της προμήθειας που ο οικονομικός φορέας 
συμμετέχει). Οι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Ο κατάλογος θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Επισημαίνεται ότι “εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών 
που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία”  (σημείο 2 α) ii) της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ).  
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Πατρέων  θα λαμβάνει υπόψη του και παλαιότερα αποδεικτικά, 
δηλαδή και για το διάστημα πριν από την τριετία. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης68  

Η αναθέτουσα αρχή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, (κάδων κομποστοποίησης, κάδων 
απορριμμάτων, απορριμματοφόρων οχήματων, μηχανήματος κλαδοτεμαχιστή) που αποτελούν το 
αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, όπως προκύπτει και από το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς ως εξής :  
 
Α) Απορριμματοφόρα οχήματα (Ομάδες Προμήθειας : Ομάδα Α1 και Ομάδα Α2)                    
 

Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού των κατασκευαστών του πλαισίου και της 
υπερκατασκευής για κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών.  
 
 Τα οχήματα να έχουν κατασκευαστεί συμφώνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν στην ποιότητα των συγκολλήσεων και τη διασφάλιση της 
ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμου αυτού. 
 
Τα οχήματα να έχουν κατασκευαστεί συμφώνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που  έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και του προσωπικού 
(ISO 14001 ή ισοδύναμου αυτού), πιστοποιημένα από επίσημους φορείς ελέγχου (Προαιρετικά). 
 
Β) Ρυμουλκούμενος Κλαδοτεμαχιστής (Ομάδα  Προμήθειας : Ομάδα Α3)                    
 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ακολουθεί διαδικασίες ISO 9001 
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 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
68

 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την 
κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.  
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Γ) Απορριμματοδέκτες Οικιακής κομποστοποίησης, Οικιακοί  κάδοι συλλογής,  Εξωτερικοί κάδοι 
αποθήκευσης (Ομάδες Προμήθειας : Ομάδα Β1, Ομάδα Β2, Ομάδα Β3, Ομάδα Β4 και  Ομάδα Β5)                    

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, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού. 

Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος κατασκευαστής 
του κάδου (ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική διαδικασία εντός του ISO 9001 ή 
ISO 14001 ή EMAS κτλ.). Να δοθεί αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης ή σχετικό τεκμηριωτικό υλικό  σε 
περίπτωση μη πιστοποιημένου Συστήματος. 

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης για όσους  απορριμματοδέκτες απαιτείται να είναι πιστοποιημένη κατά 
ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, Παράρτημα IV. 
 
Επισημαίνεται ότι η  αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει και αποδέχεται ισοδύναμα πιστοποιητικά από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν  είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των  σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα  
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4412/2016.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων69 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς70. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

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

 Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
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Άρθρο 78 ν. 4412/2016 
70

 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  



 

Σελίδα 28 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας71. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση72. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας73.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 

να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή74.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα,  το οποίο ισοδυναμεί με 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ75 καταρτίζεται βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.76  
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Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

72
 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

73
 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

74 
Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  

75
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

76
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.77 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.78 

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής79. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,80 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης81 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης82. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του83. 

                                                                                                                                                                                                    
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα 
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

77
 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

78
 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

79
 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

80
 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

81
 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  

82
 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 

83
  Παρ. 2

Α
 άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα84  

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

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν85. 

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

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

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

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

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 
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 Άρθρο 80 ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 
εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

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

γ) για την παράγραφο 2.2.3.486 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού87. 

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

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, τίθεται μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης 
υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω προμήθεια η συνολική 
εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο  ποσό των 1.177.096,00 €  χωρίς Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να λάβουν υπόψη τους τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού, 

δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών88, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει 
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ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία8990 (πλην των 
περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή 
άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 
των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση 
μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 
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 Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα 
από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.91 

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

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν92  

α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών 
απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών 
τελευταίων οικονομικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού. 

 ή /και  
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

92
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος 

XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού 
φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε 
περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 
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β) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ενδεχομένως πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελματικών κινδύνων. 

 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο.93 

   

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:94 
τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο.   

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα οριζόμενα στην 
εν λόγω παράγραφο.   

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

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ95, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης96, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
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 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

94
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος 

XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

95
    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
96

  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση 
και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

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

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

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους97 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

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

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

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

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
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 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον 
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης98  

Κριτήριο ανάθεσης99 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής100 (μόνο βάσει τιμής) ανά τμήμα προμήθειας. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙV  της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα. Προσφορές μπορεί να 
υποβάλλονται  ή  για το σύνολο της προκηρυχθείσας προμήθειας ή για ένα ή περισσότερα τμήματα από τα 
οκτώ  (8)  που την απαρτίζουν.   

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, τους αποδέχεται δε πλήρως και ανεπιφύλακτα και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 
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 Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

99
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 

86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να 
αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). 
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

100
 
 

Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής. 
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.   

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής101. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.102 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.103 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
103

 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 
οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν104.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

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

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

β) είτε των άρθρων 15 και 27105 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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

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

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 106 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ107 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  
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Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 
του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται 
για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. 
Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως 
έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

106 
Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

107 
Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
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Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

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

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999108,  

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

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο109.  

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

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

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

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

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

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
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 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
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   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 



 

Σελίδα 40 

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού110 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

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

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

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

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  IV  της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα111 112.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν113. 

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

                                                           
110

 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
111

 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016 
112

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

113
 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
δηλαδή, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα 
προμήθειας, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης 
όπου υπάρχει υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή). 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.  

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V  της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Οι οικονομικοί φορείς θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,  στο Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς που αφορά στην  εν λόγω προμήθεια και  αναλυτικά παραθέτεται στο Παράρτημα V της 
παρούσης 

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

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

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

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή που 
προσφέρουν σε ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 

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

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών114   

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

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

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

                                                           
114

 Άρθρο 97 ν. 4412/2016 

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

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

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών115 

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,116  

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

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

                                                           
115

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

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

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών117 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης118, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ... και ώρα ...  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της119, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα120. 

Ειδικότερα : 

 α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
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 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
118

 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 

119 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 
((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

120 
Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους121. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών122. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

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

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.123   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων124 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας125. 
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Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση. 
123

 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
124

 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
125 

Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου126 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

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

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5127.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

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

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

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

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
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 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016  
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 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του128.  

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

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

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης129  

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

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 
360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής130. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.131 

 

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

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
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 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 
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γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 132. 

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του133 . 

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

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
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(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης134 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59135. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

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

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

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

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

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 
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δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 
διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με 
την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης136 .  

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

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι 
οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες 
ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 
4782/2021137 , σύμφωνα με τις οποίες:  

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) 
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης κατά τρεις (3) μήνες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

 Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγυήσεως  καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας.  

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από τον χρόνο που προσδιορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα ΙV της 
παρούσας 

Το ύψος της Εγγύησης καλής λειτουργίας που αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης,  ανέρχεται στο 2% 
της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, του συνολικού εξοπλισμού που αφορά στην εν λόγω 
προμήθειας και  το οποίο έχει παραδώσει ο ανάδοχος.   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.4412/2016. 

 Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας138. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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 Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.139. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας140. 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. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του 
υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του υπεργολάβου.   

 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
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 Άρθρο 130 ν.4412/2016 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της141 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/142 143 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας144, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης)145. Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης146  

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

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

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

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

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
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  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
142

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 
των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που 
συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή 
αξιολόγησης) 

143
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016). 

144
      Βλ. ιδίως την περ. γ της παρ.4  του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 

145
      Άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

  Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   

146
 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

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

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

 

 



 

Σελίδα 56 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής147  

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

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (του υπό προμήθεια εξοπλισμού) 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016148, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 149 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016150 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)151 . 

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος152 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

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

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

                                                           
147

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

148
 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  

149
 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

150
 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών  της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

151
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

152
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 6.1 και 6.2 της παρούσας 
διακήρυξης.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/2016153 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.  
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο154 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων155   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016156. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 

                                                           
154

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
155

 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για 
τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

156
 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό  µέσα στα χρονικά όρια και µε 
τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16) 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από τους διαγωνιζομένους. Πάντως ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι 
ανώτερος των εκατόν ογδόντα (180)  ημερών, όπως προκύπτει και από τις τεχνικές απαιτήσεις του κάθε 
είδους στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα IV) .  

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα Πατρών. Τα έξοδα 
μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης157. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

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

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

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

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16158 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
158

 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 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

Για την οριστική  παραλαβή του εξοπλισμού (απορριμματοδεκτών, οχήματος / μηχανήματος) απαιτείται 
δοκιμαστική λειτουργία καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού όπως ακριβώς περιγράφεται στο τεύχος 
των τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα IV)  της προμήθειας. Το κόστος διενέργειας της δοκιμαστικής 
λειτουργίας καθώς και της εκπαίδευσης  βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

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

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιηθεί 
το αργότερο σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του εκάστοτε οχήματος 
μηχανήματος. 

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

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.159 

                                                                                                                                                                                                    
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”  

159
 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η 

οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης δεν προβλέπονται ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης κ.λπ 
στο εξωτερικό.  

 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 
κάθε  προσφερόμενου είδους καθώς  και  η  συμμόρφωσή  του προς  τις  τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή  ή  τον  Αγοραστή,  εντός  5ημερών  από  την  έγγραφη  
ειδοποίησή  τους  οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν  δείγμα, του  οχήματος / μηχανήματος,  ίδιο  ή 
ισοδύναμο  / παρόμοιο  τύπο με το προσφερόμενο όχημα ή μηχάνημα.   

 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας160  

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

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή161 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής 
ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 
της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
161

 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016 
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6.7  Αναπροσαρμογή τιμής162  

Στην παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών. 

 

 

Πάτρα  ….. / ….. / 2021 

Ο Δήμαρχος Πατρέων 

 

Κώστας Πελετίδης 

 

 

Πάτρα,   ….   /  07 / 2021 Πάτρα,   …  /  07  / 2021 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών  

 

 

 

 

 

και Ελέγχου 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 
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 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

Πάτρα,   …  / 07  / 2021 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Έκθεση / Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

    ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 04 /2021 : 

 «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Βάσει της Πράξης : «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και ενημέρωση 
πολιτών στο Δήμο Πατρέων» με κωδικό : ΟΠΣ 5041587,  στο πλαίσιο του, Επιχειρησιακού Προγράμματος :  
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ο Δήμος Πατρέων θα υλοποίηση 
την προμήθεια : «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» 
 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  ως ακολούθως : 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 

Η εν λόγω πράξη έχει λάβει αριθμό απόφασης ένταξης : 4387/20-10-2020, του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» 

Οι άξονες υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης έχουν ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
«Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 

ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : 
Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Αφορά την προμήθεια 3 απορριμματοφόρων τύπου μύλου 

8m3  και 2 απορριμματοφόρων τύπου μύλου 12m3 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού. Αφορά την προμήθεια 1 ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : 
Προμήθεια καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων. Αφορά την προμήθεια 560 κάδων 

χωρητικότητας 1,1 κ.μ. και 235 κάδων χωρητικότητας 0,66κ.μ. και 200 τροχήλατων κάδων 
80λιτ. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : 
Προμήθεια Οικιακών κάδων κομποστοποίησης και χωριστής διαλογής. Αφορά την προμήθεια 

1.000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης 310λιτ, 15.000 οικιακών κάδων 10λιτ 
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- Στοχευμένη χωροθέτηση “καφέ” κάδου του διακριτού ρεύματος συλλογής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 
σε σημεία ενδιαφέροντος 
- Συνεργασία με τους μεγάλους παραγωγούς τροφίμων μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
των συλλογικών τους οργάνων αλλά και «πόρτα - πόρτα» συλλογής ΒΑ. 
- Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου και 
της πόλης της Πάτρας, όπου θα συμμετέχουν συγκεκριμένα νοικοκυριά. 
- Εκτεταμένη Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση σε όλη την έκταση του Δήμου Πατρέων. 
Προγραμματιζόμενες ενέργειες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης είναι οι ακόλουθες: 
- Κάδοι συλλογής 
α. Εσωτερικοί κάδοι κουζίνας, οι οποίοι θα διατεθούν από το Δήμο δωρεάν στα νοικοκυριά, που θα 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 
β. Εξωτερικοί κάδοι συλλογής (κεντρικοί κάδοι). Οι εξωτερικοί κάδοι συλλογής, οι οποίοι θα είναι 
προσβάσιμοι όλο το 24ώρο από τους πολίτες / επιχειρήσεις προτείνεται να είναι χρώματος καφέ 
τετράτροχοι χωρητικότητας 660lt και 1.100lt καθώς και δίτροχοι 80 λιτρων.  
- Οχήματα συλλογής - μεταφοράς βιοαποβλήτων και λοιπός επικουρικός εξοπλισμός 
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την προμήθεια 3 απορριμματοφόρων τύπου μύλου 8m3 και 2 
απορριμματοφόρων τύπου μύλου 12m3 καθώς και ενός (1) ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή για 
τεμαχισμό κλαδιών και κορμών (πράσινα βιοαπόβλητα) προκειμένου για οικονομία κλίμακος να 
διευκολύνεται η αποκομιδή τους με ανοικτά φορτηγά που ήδη διαθέτει ο Δήμος Πατρέων. 
- Πιλοτικό Πρόγραμμα ΔσΠ βιοαποβλήτων των νοικοκυριών 
Με τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται η επιλογή 2.000 νοικοκυριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων. 
Τα νοικοκυριά που προβλέπεται να συμμετάσχουν θα επιλεγούν έτσι ώστε να συμμετέχουν δύο 
διαφορετικές περιοχές της πόλης, που 
βρίσκονται αντιδιαμετρικά τοποθετημένες. 
  
Παραδοτέα για την υλοποίηση της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 

και ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων» αποτελούν τα κάτωθι : 
 • 3 απορριμματοφόρων οχημάτων 8κ.μ., 
 • 2 απορριμματοφόρων οχημάτων 12κ.μ., 
 • 1 ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή 
 • 995 κεντρικών κάδων συλλογής (καφέ κάδος), 
 • 15.000 εσωτερικών κάδων διαλογής, 
 • 1.000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης 
  
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του εν λόγω εξοπλισμού :  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α 

ΟΜΑΔΑ Α1/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  (Περιστρεφόμενου τυμπάνου) 8 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα περιστρεφόμενου τυμπάνου,  
8 m3  

Τεμ. 3 34144511-3 

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια, 
αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης στον 
ενδιαφερόμενο Αγοραστή). Με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των 
προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. Η  Ικανότητα 
πλαισίου του κάθε οχήματος σε μικτό φορτίο θα είναι : (βάρος) > 12tn. . Οι διαστάσεις του κάθε οχήματος, τα βάρη 
κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το οριζόμενο ωφέλιμο φορτίο 
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ΟΜΑΔΑ Α2 / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡA (Περιστρεφόμενου τυμπάνου) 12 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα περιστρεφόμενου τυμπάνου,  
12 m3  

Τεμ. 2 34144511-3 

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι απολύτως καινούργια, 
αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του ενός έτους  από την ημερομηνία παράδοσης στον 
ενδιαφερόμενο Αγοραστή). Με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των 
προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. Η  Ικανότητα 
πλαισίου του κάθε οχήματος σε μικτό φορτίο θα είναι : (βάρος) > 15tn. . Οι διαστάσεις του κάθε οχήματος, τα βάρη 
κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το οριζόμενο ωφέλιμο φορτίο 

ΟΜΑΔΑ Α3 / ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

1 Κλαδοτεμαχιστής Ρυμουλκούμενος Τεμ. 1 34223330-8 

Ο κλαδοθρυμματιστής θα πρέπει να είναι καινούριος, πρώτης χρήσης, να πληρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας και 
ασφαλείας που υπαγορεύονται από την Ε.Ε, να φέρει πιστοποιητικά CE και να έχει ενσωματωμένες όλες τις οδηγίες 
ασφάλειας της Ε.Ε.  Θα είναι τοποθετημένος πάνω σε τρέιλερ με διπλό σύστημα αξόνων, που θα φέρει κατάλληλο 
κοτσαδόρο. Το μηχάνημα και το τρέιλερ θα φέρουν όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας, τις  προβλεπόμενες 
από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης θα φέρουν όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό από την νομοθεσία,   
το ΚΤΕΟ, Έγκριση Τύπου, έτσι ώστε να κυκλοφορούν χωρίς κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Στο εμπρόσθιο τμήμα του 
τρέιλερ θα υπάρχει υψηλής αντοχής, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος βάση, που θα διασφαλίζει   τη λειτουργία του 
κλαδοθρυμματιστή ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένος με το όχημα. Ο κλαδοθρυμματιστής θα φέρει 
πετρελαιοκινητήρα ισχύος   ≥ 160  KW. 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ B 

Α/Α Περιγραφή του υπό προμήθεια είδους Μ.Μ. Ποσότητα C.P.V. 

ΟΜΑΔΑ B1 / Καφέ κάδος πλαστικός, 4-τροχος, 1100 λίτρα 

1 
Εξωτερικός Καφέ Κάδος Συλλογής βιοαποβλήτων, 
Πλαστικός 4-τροχος, χωρητικότητας 1100 λίτρα 

Τεμ. 560 44613600-6 

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του 
τελευταίου δωδεκαμήνου. Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων – βιοαποβλήτων.  Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη 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. Οι κάδοι θα έχουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και 
αναφλέξεις / πυρπολήσεις επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα  ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 
του. 

ΟΜΑΔΑ B2 / Καφέ κάδος πλαστικός, 4-τροχος, 660 λίτρα 

1 
Εξωτερικός Καφέ Κάδος Συλλογής βιοαποβλήτων, 
Πλαστικός 4-τροχος, χωρητικότητας 660 λίτρα 

Τεμ. 235 44613600-6 

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του 
τελευταίου δωδεκαμήνου. Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων – βιοαποβλήτων.  Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη 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. Οι κάδοι θα έχουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και 
αναφλέξεις / πυρπολήσεις επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα  ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 
του. 
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ΟΜΑΔΑ B3 / Καφέ κάδος πλαστικός, 2-τροχος, 80 λίτρα 

1 
Εξωτερικός Καφέ Κάδος Συλλογής βιοαποβλήτων, 
Πλαστικός 2-τροχος, χωρητικότητας 80 λίτρα 

Τεμ. 200 44613600-6 

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του 
τελευταίου δωδεκαμήνου. Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων – βιοαποβλήτων.  Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη 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. Οι κάδοι θα έχουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και 
αναφλέξεις / πυρπολήσεις επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα  ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 
του. 

ΟΜΑΔΑ B4 / ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, χωρητικότητας 310 
λίτρα   

Τεμ. 1.000 39234000-1 

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του 
τελευταίου δωδεκαμήνου. Να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 310 λίτρων ± 5% και να είναι κατάλληλοι για 
οικιακή κομποστοποίηση. 

Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για την ταχεία ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων, όπως φλούδες από φρούτα και 
λαχανικά, κομμένα κλαδιά, φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα κ.λπ., 

Θα είναι τύπου «κήπου», δηλαδή αερόβιας λιπασματοποίησης χωρίς την ανάγκη προσθήκης ειδικών σκευασμάτων 
αναερόβιας ζύμωσης σε υγρή ή στερεά μορφή. 

ΟΜΑΔΑ B5  / Οικιακοί  ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 10 λίτρων 

3 Οικιακός κάδος, 10 λίτρων Τεμ. 15.000 34928480-6 

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του 
τελευταίου δωδεκαμήνου. Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, απορριμμάτων 
– βιοαποβλήτων.  

Οι κάδοι θα έχουν χωρητικότητα  10 lt λίτρων και θα είναι κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν για την προδιαλογή 
αποβλήτων στην πηγή καθώς επίσης θα αποτελούνται  από το κυρίως σώµα, το καπάκι και τη χειρολαβή. 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι, σύµφωνα µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 
Στο σύνολό της η εν λόγω προμήθεια αποτελείται από οκτώ (8) ομάδες προμήθειας . 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν για ένα ή περισσότερα τμήματα της παρούσης 

προμήθειας. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα  (ή ομάδα τμημάτων ) σε 
έναν προσφέροντα  υπό την κάτωθι προϋπόθεση163 

Η οικονομική προσφορά του προσφέροντα να φέρει την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το κάθε τμήμα 
της προμήθειας που πρόκειται να του ανατεθεί.   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  1.459.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.177.096,00 € + ΦΠΑ24% 282.503,04 € + Στρογ/ση 0,96 €) 

 

Τα προς προμήθεια είδη  ως προς το είδος και την ποσότητα θα είναι όπως περιγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της παρούσης.  

                                                           
163

 Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι Α.Α. μπορούν να αναθέτουν 
συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει ότι διατηρούν το δικαίωμα αυτό και 
αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων. Συμπληρώνεται αναλόγως από την A.A. 
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Οι υποχρεώσεις του αναδόχου σημειώνονται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων (Παράρτημα ΙΙ) της 

διακήρυξης. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο, διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής ανά τμήμα  προμήθειας. 

 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, τον αναλογούντα ΦΠΑ καθώς 

και το σύνολο. Επίσης πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα με τα στοιχεία του προσφέροντα. Κάθε 

ασάφεια ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντα. Προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό 

απορρίπτονται. 

 

.   

 

Πάτρα,   ….   /  07  / 2021 Πάτρα,   …  /  07  / 2021 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών  

 

 

 

 

 

και Ελέγχου 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα,   …  / 07  / 2021 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
    ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 04 /2021 : 
«Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

A/A Περιγραφή Είδους  C.P.V. Μ.Μ. 
Ποσότητα 

(τεμ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α : Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων 

ΟΜΑ∆Α Α1:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 8 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου, 8m3 

 34144511-3 τεμ. 3 110.000,00 330.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 330.000,00 

ΦΠΑ 24% 79.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α1:  Απορριμματοφόρο (µύλος) 8 m3 409.200,00 

ΟΜΑ∆Α Α2:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 12 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου, 
12m3 

 34144511-3  τεμ. 2 130.000,00 260.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 260.000,00 

ΦΠΑ 24% 62.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α2:  Απορριμματοφόρο (µύλος) 12 m3 322.400,00 

ΟΜΑ∆Α Α3:  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

1 
Κλαδοτεμαχιστής 
ρυμουλκούμενος 

 34223330-
8   

τεμ. 1 238.000,00 238.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 238.000,00 

ΦΠΑ 24% 57.120,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α3:  Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος 295.120,00 
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β : Προμήθεια Κάδων 

ΟΜΑ∆Α Β1:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 1.100  lt 

1 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής 
Β.Α., Πλαστικοί, 4-τροχοι, 
Χωρητικότητας 1,1 κυβικά μετρά, 
(1.100 lt) 

44613600-6  τεμ. 560 210 117.600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 117.600,00 

ΦΠΑ 24% 28.224,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β1: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 1.100 λίτρα  145.824,00 

ΟΜΑ∆Α Β2:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 660  lt 

1 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής 
Β.Α., Πλαστικοί, 4-τροχοι, 
Χωρητικότητας 0,66 κυβικά 
μετρά, (660 lt) 

 44613600-6  τεμ. 235 175 41.125,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.125,00 

ΦΠΑ 24% 9.870,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β2: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 660 λίτρα  50.995,00 

ΟΜΑ∆Α Β3:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 2-ΤΡΟΧΟΣ, 80  lt 

1 
Εξωτερικοί Οικιακοί καφέ κάδοι 
συλλογής Β.Α., Πλαστικοί, 2-
τροχοι, Χωρητικότητας 80 lt 

44613600-6   τεμ. 200 48 9.600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.600,00 

ΦΠΑ 24% 2.304,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β3: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 1.100 λίτρα  11.904,00 

ΟΜΑ∆Α Β4:  Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 

1 
Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 
310 lt 

39234000-1  τεμ. 1.000 90,771 90.771,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.771,00 

ΦΠΑ 24% 21.785,04 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β4: Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 112.556,04 

ΟΜΑ∆Α Β5:  Οικιακοί κάδοι 10 lt 

1 Οικιακοί κάδοι 10 lt 34928480-6     τεμ. 15000 6 90.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00 

ΦΠΑ 24% 21.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β5: Οικιακοί κάδοι 10 lt 111.600,00 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.177.096,00 

ΦΠΑ 24% 282.503,04 

Στρογγυλοποίηση 0,96 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.459.600,00 

 

 

 

 

Πάτρα,   ….   /  07  / 2021 Πάτρα,   …  /  07  / 2021 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών  

 

 

 

 

 

και Ελέγχου 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα,   …  / 07  / 2021 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
   ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 04 /2021 : 
«Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» 

 

 

 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της παρούσης προμήθειας είναι η προμήθεια εξοπλισμού, όπως ακριβώς αυτός περιγράφεται 

στην Τεχνική Έκθεση και στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης βιοαποβλήτων 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναλυτικά αναφέρονται στο 

άρθρο 1.4 της διακήρυξης. 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά 

τμήμα προμήθειας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του νόμου Ν. 

4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Στ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 

85/Α’/07-04-2014), καθώς και με την παράγραφο 4 του άρθρου 375 του Ν.4412 / 08-08-2016 και είναι σε  

ισχύ.   

 

Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 130 του Ν.4412/2016 (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ο 

ανάδοχος της προμήθειας κατά την εκτέλεσή της θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού, και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή σχετικές διεθνείς διατάξεις.  

 

Άρθρο 4ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 

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 με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.λπ., 

επί αποδείξει. 

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 αναφερόμενα στην 3η παράγραφο, του άρθρου 105 του 

Ν.4412/2016. 

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

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 5ο 

Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται και υπογράφεται βάσει των άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/2016 αντίστοιχα, από 

τον αρμόδιο υπάλληλο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο 

άρθρο 202 του Ν.4412/2016.   

 

Άρθρο 6ο 

Εγγύηση συμμετοχής  

Οι προσφέροντες προμηθευτές θα πρέπει να παράσχουν (υποβάλουν) Εγγύηση συμμετοχής το ύψος της 

οποίας καθορίζεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο τμήμα ή 

στα τμήματα προμήθειας που θα προσφέρουν. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.2.1 

της διακήρυξης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 

μεγαλύτερος από την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

 

Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό  (4%)  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016). 



 

Σελίδα 73 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτησης της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν.4412/2016.  

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα παράσχει Εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από έναν (1) χρόνο για τον κλαδοθρυμματιστή (μηχάνημα)  , ενώ σε ότι αφορά τα οχήματα 

(απορριμματοφόρα) και στους απορριμματοδέκτες δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2)  χρόνια. 

Το ύψος της Εγγύησης καλής λειτουργίας που αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης,  ανέρχεται στο 2% 

της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, του εκάστοτε είδους, το οποίο έχει παραδώσει ο ανάδοχος.   

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της διακήρυξης 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας προβλέπεται η εγγυημένη λειτουργία του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού.  Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 

του εν λόγω εξοπλισμού. 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.6 της 

διακήρυξης. 

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 προτείνει την ολική ή 

μερική κατάπτωση της Εγγύησης καλής λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 215 

του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 8ο 

Έκπτωση αναδόχου 

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

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου :  
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α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 

β) στην περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 203  του Ν.4412/2016. 

Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.(άρθρο 204 του Ν.4412/2016)  

 

Άρθρο  9ο  

Παράδοση Εξοπλισμού 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζει η σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1 της διακήρυξης καθώς και  

οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

Εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

Εάν ο υπό προμήθεια εξοπλισμός φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 

Πλημμελής κατασκευή  

Στην περίπτωση που ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 

σύμβασης, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, 

ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.  Σε αντίθετη περίπτωση, 

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

παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το υλικό μπορεί να απορριφθεί. (άρθρο 208 του Ν.4412/2016)       

 Στην περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, ισχύουν 

και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016 

 

Άρθρο 10ο 

Διοικητικές προσφυγές  

Ο προμηθευτής / ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207 και  213 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
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φορέα που εκτελεί την σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 205 

του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 11ο 

Κρατήσεις - Φόροι 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 12ο 

Παραλαβή Εξοπλισμού 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα διενεργηθεί από την επιτροπή / τις επιτροπές που 

προβλέπονται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Ο τρόπος και η διαδικασία της παραλαβής θα υλοποιηθεί 

βάσει των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 της διακήρυξης καθώς και βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 208 Ν.4412/2016 . 

Για την οριστική  παραλαβή των οχημάτων /μηχανηματων απαιτείται δοκιμαστική λειτουργία καθώς και 

εκπαίδευση του προσωπικού όπως ακριβώς περιγράφεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών για κάθε 

ομάδα προμήθειας.  

Κατά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού που αφορά στην προμήθεια, η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης αντικαθίσταται με την  εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.  

 

Άρθρο 13ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για τον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει 

στην Τεχνική Προσφορά του να τεκμηριώνει με σαφήνεια και πληρότητα τα τεχνικά στοιχεία του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, τα οποία δηλώνει με βάση τον πίνακα με τίτλο «Τεχνικές Απαιτήσεις» του 

τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές».  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να παραδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς 

μηχανισμούς, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή σε άλλες απαιτήσεις απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται 

προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

 

Άρθρο 14ο 

 Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι σε εκτέλεση των σχετικών νόμων 

εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, προεδρικού διατάγματος, 

υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης όπως αυτή θα 

ισχύει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.   
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς Υπεύθυνη 

Δήλωση Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία 

να δεσμεύεται για τα ανωτέρω. 

 

 

Πάτρα,   ….   /  07  / 2021 Πάτρα,   …  /  07  / 2021 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών  

 

 

 

 

 

και Ελέγχου 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα,   …  / 07  / 2021 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) 

 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο 
του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική 
απάντηση τους]. 

 

 

 

To EEEΠ επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη με την μορφή δύο αρχείων (αρχείο σε μορφή αρχείου 
XML, και αρχείο σε μορφή αρχείου PDF)  και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 
      ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

  ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 04 /2021 : 
 «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια του 

μηχανολογικού εξοπλισμού (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές οδηγίες, τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, κ.λ.π.) οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους Διαγωνιζόμενους 

(Προσφέροντες) για τον σχεδιασμό και τη σύνταξη των προσφορών τους. 

Όλες οι παρακάτω απαιτήσεις είναι ουσιώδεις και απαράβατοι (επί ποινή αποκλεισμού) όροι για τη συμμετοχή 

προμηθευτή στο διαγωνισμό εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση  ± 5% της αναφερόμενης τιμής. 

 

 

 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α 

ΟΜΑΔΑ Α1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ -  8m3 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικές Απαιτήσεις 

1.1 

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο 
πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 
απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και 
πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του ενός 
έτους από την ημερομηνία παράδοσης στον 
ενδιαφερόμενο Αγοραστή) 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι 
φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά 
προτίμηση ή στην Αγγλική, των προσφερόμενων 
πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 

ΝΑΙ 

  

2 Πλαίσιο Οχήματος 

2.1 

Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από 
αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή 
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά 
απορριμμάτων), το οποίο να βεβαιώνεται από 
την κατασκευάστρια εταιρεία του σασί ή από τον 
αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα 

ΝΑΙ 

  

2.2 Τύπος πλαισίου οχήματος 4x2 
  

2.3 
Ικανότητα πλαισίου οχήματος σε μικτό φορτίο 

(βάρος) 
> 12tn 

  

2.4 

Ικανότητα πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο 
(ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το 
υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό 
επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού 
βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα 
οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο 
εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού 
ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα 
εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων 
υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης 

κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος) 

> 4,0 tn 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.5 

Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να 
προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους των 
κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), 
όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την 
καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της 
υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης 
κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη 

περιγραφή του κατασκευαστή της 

ΝΑΙ 

  

2.6 

Το πλαίσιο του οχήματος (σταθερό και άκαμπτο το 
δυνατό κατά τη φόρτωση) να αποτελείται από 
διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους 
με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει 
απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% 

μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου 

ΝΑΙ 

  

2.7 
Το όχημα να φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως 

εμπρός 
ΝΑΙ 

  

2.8 Μηχανισμός αυτόματης λίπανσης του πλαισίου Προαιρετικό   

2.9 
Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες για το 
πλαίσιο: 

ΝΑΙ 
  

2.9.1 
Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και 
έτος  κατασκευής αυτού 

ΝΑΙ 
  

2.9.2 

Διαστάσεις οχήματος, όπως ενδεικτικά το 
μεταξόνιο, μετατρόχιο, μέγιστο πλάτος, μέγιστο 
μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο), ελάχιστο 
ελεύθερο ύψος του πλαισίου από το οριζόντιο 
έδαφος, ύψος δαπέδου καμπίνας κ.ά. Είναι 
επιθυμητές οι μικρότερες το δυνατό διαστάσεις για 
την ευελιξία γενικότερα του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

2.9.3 Υλικά κατασκευής σκελετού ΝΑΙ 
  

2.9.4 Βάρη πλαισίου και αμαξώματος ΝΑΙ 
  

2.9.5 
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με την καμπίνα 

οδήγησης 
ΝΑΙ 

  

2.9.6 
Ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω 
άξονα 

ΝΑΙ 

  

2.9.7 
Μπαταρία (να δοθεί ο τύπος και
 τα  χαρακτηριστικά της, π.χ. ΑΗ, Volt) 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.10 

Οι διαστάσεις γενικά του απορριμματοφόρου, τα βάρη 
κατ' άξονα, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι και 
τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει 
οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το 
ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο 
ειδικό φορτίο σε απορρίμματα 

ΝΑΙ 

  

2.11 
Ο οπίσθιος πρόβολος να  είναι σύμφωνος με την 
κείμενη Ελληνική  Νομοθεσία 

ΝΑΙ 
  

2.12 
Να περιγραφεί ο τρόπος προστασίας έναντι 
πλευρικών προσκρούσεων του πλαισίου και της 
υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

2.13 
Να αναφερθεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται 
ευκολία    πλυσίματος    του  πλαισίου   και της 
υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

2.14 
Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. Να 
περιγραφεί 

ΝΑΙ 
  

3 Κινητήρας 

3.1 
Ο κινητήρας για κάθε όχημα να είναι DIESEL, 
τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 
κυκλοφορία τύπους 

ΝΑΙ 
  

3.2 
Ισχύς κινητήρα (πρέπει να είναι καθαρή στο 
σφόνδυλο μετρούμενη σύμφωνα με την Οδηγία 
1999/101/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

≥ 210 HP 
  

3.3 Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο μικτού φορτίου 
≥ 15 

HP/τόνο 
  

3.4 Ροπή στρέψης κινητήρα ≥  650 Νm   

3.5 

Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
(σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές 
καυσαερίων) 

≥  EURO 6 

  

3.6 

Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου του κινητήρα, 
το οποίο να είναι σύμφωνο με την Εθνική και 
Κοινοτική Νομοθεσία, Οδηγία 1992/97/ΕΟΚ ή/και 
νεότερη τροποποίηση αυτής 

ΝΑΙ 

  

3.7 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης ισχύσουν νέες διατάξεις (π.χ. 
κοινοτικοί κανονισμοί ή οδηγίες, νόμοι κτλ.) 
σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής ρύπων και 
θορύβου, τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει οχήματα με τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές που καθορίζονται από αυτές. Να 
δοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3.8 

Η εξαγωγή των καυσαερίων να γίνεται 
κατακόρυφα προς τα επάνω, πίσω από την 
καμπίνα οδήγησης με μονωμένη σωλήνα 
εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο 
νερού της βροχής 

ΝΑΙ 

  

3.9 Ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα ΝΑΙ   

3.10 
Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες: 

ΝΑΙ 
  

3.10.1 Τύπος και κατασκευαστής ΝΑΙ 
  

3.10.2 

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

ΝΑΙ 

  

3.10.3 
Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο 
κυλινδρισμός / κυβισμός και η σχέση συμπιέσεως 

ΝΑΙ 
  

3.10.4 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως ΝΑΙ 
  

3.10.5 Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας ΝΑΙ   

3.11 
Σύστημα υπερπλήρωσης / υπερτροφοδοσίας 
(turbo) 

Προαιρετικό 
  

3.12 

Ταχύτητες που ικανοποιούν κατά το δυνατόν όλες 
τις απαιτήσεις του χρήστη όπως μεγάλη ταχύτητα 
κίνησης υπό φορτίο αλλά και σχετικά μικρή 
ταχύτητα εκκίνησης, επιτάχυνση, μεγάλη ικανότητα 
αναρρίχησης με ασφαλή παραλαβή των φορτίων 
από τους άξονες κ.λπ. Να γίνει σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

4 Σύστημα Μετάδοσης 

4.1 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα  πρέπει να είναι 
τουλάχιστον οκτώ (8) ταχυτήτων εμπρόσθιας 
κίνησης και μιας (1) τουλάχιστον οπισθοπορείας, 
συγχρονισμένων τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων 
όσο και στο Διαφορικό 

ΝΑΙ 

  

4.2 
Μηχανικού τύπου ή  αυτοματοποιημένο 
κιβώτιο ταχυτήτων (σειριακού τύπου) ή πλήρως 
αυτόματου κιβωτίου 

ΝΑΙ 
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4.3 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους 
οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των 
διαφορικών και των ημιαξονίων, τα οποία να 
είναι γνήσια, δηλαδή κατασκευασμένα ή 
εγκεκριμένα από το εργοστάσιο κατασκευής του 
οχήματος, αποκλείοντας απομιμήσεις (να δοθεί 
σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον 
αντιπρόσωπο αυτού) 

ΝΑΙ 

  

4.4 
Το κιβώτιο ταχυτήτων να διαθέτει κατάλληλο 
δυναμολήπτη (P.T.O.) για τη μετάδοση της 
κίνησης στην υπερκατασκευή του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

4.5 

Ύπαρξη αυτόματου συστήματος που να 
αποσυμπλέκει την ισχύ που μεταδίδεται από τον 
κινητήρα στην υπερκατασκευή, όταν το όχημα 
ξεκινά για πορεία 

ΝΑΙ 

  

4.6 

Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι ισχυρής 
κατασκευής, ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος 
απολύτως στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας 
των οχημάτων. Να αναφερθούν τα 
χαρακτηριστικά του 

ΝΑΙ 

  

4.7 

Να αναφερθεί το υλικό τριβής του συμπλέκτη, το 
οποίο υποχρεωτικά δεν πρέπει να περιέχει 
αμίαντο, ώστε να είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον και την υγεία του προσωπικού 

ΝΑΙ 

  

4.8 

Τα διαφορικά πρέπει να είναι ισχυρής 
κατασκευής (ανάλογης του συμπλέκτη), ώστε το 
όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες 
φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή 
τριβής 0,60 και να περιλαμβάνει διάταξη 
κλειδώματος. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά 
του διαφορικού, καθώς και η ικανότητα κίνησης 
σε κεκλιμένο δρόμο 

ΝΑΙ 

  

4.9 Οι πίσω τροχοί να διαθέτουν μειωτήρες Προαιρετικό 
  

5 Σύστημα Πέδησης 
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5.1 

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει 
απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες. Το 
σύστημα πεδήσεως να εξασφαλίζει απόλυτα την 
ασφαλή πέδηση με πλήρες φορτίο, να είναι 
κατασκευασμένο με άριστα υλικά και ικανής 
αντοχής (ανεξάρτητου διπλού κυκλώματος 
πεπιεσμένου αέρα ή άλλου τύπου αντίστοιχης 
ικανότητας), ώστε να εγγυώνται τη μακροχρόνια 
καλή λειτουργία και να ενεργεί μπρος και πίσω σε 
δισκόφρενα (ή ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών, σε 
περίπτωση ύπαρξης μειωτήρα) με επενέργεια σε 
όλους τους τροχούς, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 
αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του 

ΝΑΙ 

  

5.2 
Ηλεκτρονικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των 
τροχών (ΑΒS) 

ΝΑΙ 

  

5.3 
Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης 
(Electronic Stability System – ESP) του οχήματος 

Προαιρετικό 

  

5.4 

Το χειρόφρενο να είναι ικανό να ασφαλίζει 
απόλυτα το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση 
δρόμου τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα 
και νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων 

ΝΑΙ 

  

5.5 

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του συστήματος 
πέδησης να είναι μεγάλης αντοχής και ποιότητας 
για μακροχρόνια καλή λειτουργία. Να 
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά τους 

ΝΑΙ 

  

5.6 

Να αναφερθεί το ονομαστικό διάστημα / μήκος 
πέδησης του οχήματος επί ξηρού εδάφους με 
πλήρες φορτίο, κατά την περίπτωση 
τροχοπέδησης του από 30 Km/h σε 0 Km/h 

ΝΑΙ 

  

5.7 
Σύστημα μηχανόφρενου (κλαπέτου) και 
περιγραφή του 

ΝΑΙ 
  

5.8 

Κατά τη στάση ή την πορεία να υπάρχει σύστημα 
ασφάλισης των τροχών/πέδη ανάγκης (διατάξεις 
ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε 
περίπτωση μη λειτουργίας των φρένων) 

ΝΑΙ 
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5.9 

Σύστημα EBD (Electronic Brakeforce Distribution) 
για βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το 

φορτίο ή σύστημα αντίστοιχου τύπου 

Προαιρετικό 

  

6 Σύστημα Διεύθυνσης 

6.1 

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

ΝΑΙ 

  

6.2 
Το τιμόνι να είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος ή 

εναλλακτικά το κάθισμα του οδηγού 
ΝΑΙ 

  

6.3 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες 
στροφής του οχήματος (πλαισίου με την 
υπερκατασκευή), καθώς και σχετικό διάγραμμα 
και διαστάσεις, όπου θα εμφαίνεται το όχημα και 
στη στενότερη δυνατή καμπύλη. Η ακτίνα 
στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή 

ΝΑΙ 

  

7 Άξονες – Αναρτήσεις 

7.1 Αριθμός αξόνων πλαισίου 2 
  

7.2 

Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει 
ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες 
τις συνθήκες κίνησης (σύμφωνα με την Οδηγία 
1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 
Να γίνει σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

7.3 

Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος 
με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά 
στροφών στους τροχούς λόγω μειωμένης 

πρόσφυσης 

ΝΑΙ 

  

7.4 

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

NAI 

  

7.5 Διπλοί πίσω τροχοί ΝΑΙ 
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7.6 

Το όχημα να φέρει ελαστικά επίσωτρα 
καινούργια (κατασκευής του τελευταίου 
εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης), 
ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, 
σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και 
νεότερη τροποποίηση αυτής και να 
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 

ETRTO  

ΝΑΙ 

  

7.7 

Να αναφερθεί το σύστημα ανάρτησης, το οποίο 
πρέπει να είναι ισχυρό: ενδεικτικά οι αναρτήσεις 
μπορεί να είναι εμπρός-πίσω παραβολικές ή 
πνευματικές ή σύστημα αντίστοιχου τύπου για 
αυξημένη αντοχή και πίσω να υποβοηθούνται 
από ημιελλειπτικά χαλυβδόφυλλα 

ΝΑΙ 

  

7.8 

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

ΝΑΙ 

  

8 Καμπίνα Οδήγησης 

8.1 

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και 
τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του 
πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. Να 
αναφερθεί ο τύπος της 

ΝΑΙ 

  

8.2 Η καμπίνα να φέρει: ΝΑΙ 
  

8.2.1 Κάθισμα οδηγού και δύο συνοδηγών ΝΑΙ 
  

8.2.2 
Ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT, TRIPLEX κλπ. Ή 
παρόμοιου τύπου ασφαλείας με εκτόξευση νερού 

ΝΑΙ 
  

8.2.3 
Θερμική μόνωση με επένδυση από συνθετικό 
δέρμα 

ΝΑΙ 
  

8.2.4 Ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες > 2 
  

8.2.5 Αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης > 2   

8.2.6 Δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα ΝΑΙ   

8.2.7 
Σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής 
μέσα στην καμπίνα μη θερμαινόμενου φρέσκου 
αέρα 

ΝΑΙ 
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8.2.8 Σύστημα κλιματισμού ΝΑΙ   

8.2.9 Ζώνες με προεντατήρες ΝΑΙ   

8.2.10 Ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑΙ   

8.2.11 
Στερεοφωνικό / ράδιο CD (με την απαραίτητη 
εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και ηχεία) 

ΝΑΙ 
  

8.2.12 Πλαφονιέρα φωτισμού ΝΑΙ   

8.2.13 Ρευματοδότης για την τοποθέτηση μπαλαντέζας ΝΑΙ   

8.2.14 
Τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα 

φωτεινά σήματα (να αναφερθούν) 
ΝΑΙ 

  

8.2.15 Ψηφιακό ταχογράφο ΝΑΙ   

8.2.16 

Οθόνη για την παρακολούθηση των εργασιών 
από το θάλαμο οδήγησης που θα παίρνει εικόνα 
από έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) 
(τοποθετημένη στο πίσω μέρος της 
υπερκατασκευής) 

ΝΑΙ 

  

8.2.17 
Ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με 
τον οδηγό 

ΝΑΙ 
  

8.2.18 Ηχητικά σήματα (κόρνες) ΝΑΙ   

8.2.19 Καθρέπτες ΝΑΙ   

8.2.20 
Κάθε πρόσθετη εξάρτηση ενός 
θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου (να 
αναφερθεί) 

ΝΑΙ 
  

9 Χρωματισμός 

9.1 

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

ΝΑΙ 

  

9.2 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός 
από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα 
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς 
και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται από 
κάθε επιμέρους Αγοραστή κατά την υπογραφή της 
τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις 
οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

αποδεχθεί 

ΝΑΙ 

  

10 Υπερκατασκευή 

10.1 Γενικά:    
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10.1.1 
Υπερκατασκευή με συμπιεστή απορριμμάτων 
τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου 

ΝΑΙ 
  

10.1.2 Ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα ≥ 8 m3   

10.1.3 

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για 
φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε 
πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή 
ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς 
συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ. 

ΝΑΙ 

  

10.1.4 
Η υπερκατασκευή να είναι κλειστού τύπου για την 
αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ 
  

10.1.5 Χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων ≤ 2 min 

  

10.1.6 
Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της 
υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

10.1.7 
Ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων 
(από οριζόντιο έδαφος), με συμμόρφωση με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 

≥ 1 m 
(μέτρο) 

  

10.1.8 
Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής 
απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), με 
συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 

ΝΑΙ 

  

10.1.9 
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος- 
πλαισίου 

ΝΑΙ 

  

10.1.10 

Η υπερκατασκευή να τοποθετηθεί / βιδωθεί με 
ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της 
κατανομής των βαρών. Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι 
κραδασμοί από το τύμπανο να μην μεταφέρονται 
στο υπόλοιπο όχημα (να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ 

  

10.1.11 

Ύπαρξη κεντρικού συστήματος λίπανσης της 
υπερκατασκευής ή αντίστοιχο σύστημα με την ίδια 

αποτελεσματικότητα 

ΝΑΙ 

  

10.1.12 
Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή να είναι 

επισκέψιμοι 
ΝΑΙ 
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10.1.13 

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του 
αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη 
διαδικασία εκκένωσης των κάδων 

ΝΑΙ 

  

10.1.14 

Στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχει θέση για 
την τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και 
ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό 
της περιοχής εκκένωσης του κάδου 

ΝΑΙ 

  

10.1.15 
Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία 
κατασκευής της υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 

  

10.1.16 
Να δοθούν οι διαστάσεις και το βάρος της 

υπερκατασκευής 
ΝΑΙ 

  

10.1.17 
Να γίνει ανάλυση κατανομής βαρών για το πλήρες 
έμφορτο όχημα, όπως και αναφορά για τη θέση 
του κέντρου βάρους 

ΝΑΙ 

  

10.1.18 Η κιβωτάμαξα να είναι πλήρως στεγανή ΝΑΙ   

10.1.19 

Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ της υπερκατασκευής 
να είναι μεγάλης αντοχής και ποιότητας για 
μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες 
στην πρόσβαση και επισκευή. Να αναφερθούν εν 
συντομία τα χαρακτηριστικά τους 

ΝΑΙ 

  

10.2 Κυρίως σώμα υπερκατασκευής:  
  

10.2.1 

Το κύριο σώμα της υπερκατασκευής (το τμήμα που 
δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα), να 
είναι εξολοκλήρου από χαλυβδοέλασμα 
αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού 
πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και 
στη διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τμήματα που 
δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα 
μηχανικές καταπονήσεις (να προσδιοριστούν 
συγκεκριμένα, π.χ. τύμπανο) ο 
χρησιμοποιούμενος χάλυβας να είναι τύπου 

HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος 

ΝΑΙ 

  

10.2.2 Πάχος τοιχωμάτων τύμπανου ≥ 4 mm 
  

10.2.3 Πάχος δαπέδου ≥ 5 mm 
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10.2.4 

Προσκόμιση κατάλληλων πιστοποιητικών που να 
αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το 
πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της 
υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 

  

10.2.5 

Σε κατάλληλο μέρος της υπερκατασκευής πρέπει να 
υπάρχει λεκάνη συλλογής των υγρών στραγγισμάτων 
και τυχόν καταλοίπων με ικανή χωρητικότητα και 
στόμιο με βαλβίδα εκκένωσης που να αδειάζει 
ελεγχόμενα τη λεκάνη 

Επιθυμητό 

  

10.2.6 

Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής 
πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε 
ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών 
ώστε   να   υπάρχει   αυξημένη   αντοχή   και   καλή 
εμφάνιση,   η   δε  στήριξη  της  επικάλυψης (όπου 
υφίσταται) να γίνεται με περικόχλιο και γκρόβερ 
όπου δεν υπάρχει συγκόλληση 

ΝΑΙ 

  

10.2.7 
Μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση 
επισκευής (να περιγραφεί) 

ΝΑΙ 
  

10.2.8 

Θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος που να 
ανοιγοκλείνει με δύο υδραυλικούς κυλίνδρους 

(μπουκάλες) και απόλυτα στεγανά 

 

ΝΑΙ 

  

10.2.9 

Η θύρα να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια των χειριστών σε περίπτωση επισκευής, 

π.χ. με μηχανικό τρόπο/ασφάλεια 

 

ΝΑΙ 

  

10.3 Σύστημα συμπίεσης: ΝΑΙ   

10.3.1 

Σύστημα συμπίεσης κατάλληλο για τα ελληνικά 
απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα 
υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι 
μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει 
να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα 
απορρίμματα (να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ 

  

10.3.2 
Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από 
χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή  
ανθεκτικότερα 

NAI 

  

10.3.3 
Επαρκής χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για 
φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων 

≥ 1,2 m3 
  

10.3.4 

Να αναφερθεί ο τρόπος που η χοάνη υποδοχής των 
απορριμμάτων θα προστατεύει τους χειριστές από 
εκτοξευόμενα θραύσματα απορριμμάτων, γυαλιών 
κ.λπ. 

ΝΑΙ 
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10.3.5 

Τo τύμπανο να έχει κυλινδρικό σχήμα και να είναι 
κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα 

του. Να αναφερθεί το πάχος των ελασμάτων 

≥ 4 mm 

  

10.3.6 

Προσκόμιση κατάλληλων πιστοποιητικών που να 
αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το 
πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων του 
κύριου σώματος και του συστήματος συμπίεσης 

της υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 

  

10.3.7 
Να δοθούν τα σχέδια κατασκευής των ελασμάτων 
του κύριου σώματος και του συστήματος συμπίεσης 
της υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

10.3.8 

Στην εξωτερική του επιφάνεια περιφερειακά να 
στερεώνεται επίσης με ηλεκτροσυγκόλληση ο 
δακτύλιος κύλισης του τύμπανου, ο οποίος να είναι 
κατασκευασμένος από συμπαγή χαλυβδοδοκό 

ΝΑΙ 

  

10.3.9 

Το τύμπανο να φέρει εσωτερικά ελικώσεις από 
χαλυβδολάμες, οι οποίες θα ανακατεύουν τα 
απορρίμματα κατά την περιστροφή, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται η ομοιομορφία του φορτίου κατά τη 
συμπίεση, με συνέπεια την ομοιόμορφη κατανομή 
βάρους και φόρτιση τροχών και αξόνων του 
οχήματος. Στη βάση του τύμπανου να υπάρχει 
δυνατότητα για την εναλλαγή του αέρα μέσα στον 

χώρο των απορριμμάτων 

ΝΑΙ 

  

10.3.10 

Η φόρτωση των απορριμμάτων να γίνεται με 
διασφάλιση της πλήρους στεγανότητας της 
υπερκατασκευής, ενώ το τύμπανο θα περιστρέφεται 
παρασύροντας τα απορρίμματα από την θυρίδα 
φορτώσεως στο εσωτερικό του με τη βοήθεια των 
ελικώσεων. Τα απορρίμματα θα ανακατεύονται και 
θα συνθλίβονται συνεχώς, ενώ θα μεταφέρονται στο 
μπροστινό τμήμα του 

τύμπανου όπου και θα συμπιέζονται 

ΝΑΙ 

  

10.3.11 
Η διαδικασία εκφόρτωσης να γίνεται εύκολα, 
αντιστρέφοντας τη  φορά περιστροφής του  
τύμπανου 

ΝΑΙ 

  

10.3.12 

Η αλλαγή κατεύθυνσης της περιστροφής του 
τύμπανου να γίνεται από την θέση του οδηγού και 

μόνο όταν η οπίσθια θύρα είναι ανοικτή 

ΝΑΙ 
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10.3.13 

Στο εμπρόσθιο έδρανο του τύμπανου να 
προσαρμόζεται σε ειδικό τριβέα ο άξονας του 
τύμπανου, στην κορυφή του εμπρόσθιου 
καβαλέτου. Ενώ πάνω στο οπίσθια έδρανα θα 
περιστρέφεται το τύμπανο. Να δοθούν τα τεχνικά 
σχέδια ή σχεδιαγράμματα έδρασης του τύμπανου 

ΝΑΙ 

  

10.3.14 
Η περιστροφή του τύμπανου θα γίνεται διαμέσου 
καδένα κυλίσεως ή με ισοδύναμο τρόπο 

ΝΑΙ 
  

10.3.15 
Συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον 
ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής 

≥ 400 kg/m3 
  

10.3.16 
Συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων 
απορριμμάτων προς ασυμπίεστα 

≥ 4:1 
  

10.3.17 

Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται 
κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας: α) 
συνεχής αυτόματος κύκλος, β) μονός αυτόματος 
κύκλος, ελεγχόμενος από τον χειριστή, με 
αυτόματο σταμάτημα στο τέλος του κάθε κύκλου 
και γ) χειροκίνητος κύκλος, με επιλεγμένη 
λειτουργία από το χειριστή 

ΝΑΙ 

  

10.3.18 

Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του 
συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του 
υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε 
επαφή με τα απορρίμματα 

ΝΑΙ 

  

10.3.19 

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς 
ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων 
του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

10.3.20 
Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στον 
άξονα του τύμπανου 

ΝΑΙ 
  

10.3.21 

Αναλυτική αναφορά για το πως γίνεται η 
ενεργοποίηση της εκφόρτωσης και με ποιο 
μηχανισμό αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση 
της 

ΝΑΙ 

  

10.3.22 
Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και 

συντήρησης όλων των υδραυλικών εμβόλων 
ΝΑΙ 

  

10.3.23 
Να υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη 
χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα 
να εντοπιστούν τυχόν διαρροές 

ΝΑΙ 
  

10.3.24 

Να αναφερθεί το πώς το σύστημα συμπίεσης θα 
κάνει πλήρη εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου 
της υπερκατασκευής από  απορρίμματα σταθερού 
βαθμού συμπιέσεως, κατά τη διάσταση του μήκους 
της, δηλαδή από το εμπρόσθιο προς το οπίσθιο 
τμήμα του οχήματος  

ΝΑΙ 
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10.4 Σύστημα ανύψωσης κάδων:    

10.4.1 

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων να δέχεται 
μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 
από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά 
DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μέσω 
υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης 
κάδων τύπου βραχιόνων ή/και xτένας 

NAI 

  

10.4.2 Ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού ≥ 780 kg   

10.4.3 
Ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων 
και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις 

ΝΑΙ 
  

10.4.4 
Ο χειρισμός του συστήματος να γίνεται από 
εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά 
προτίμηση 

ΝΑΙ 
  

10.4.5 
Δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt 
ταυτόχρονα 

Προαιρετικό 
  

10.4.6 
Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών 
κυλίνδρων 

ΝΑΙ 
  

10.5 Δυναμολήπτης (P.T.O.): ΝΑΙ   

10.5.1 

Η υπερκατασκευή να κινείται συνολικά από τον 
κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη και 
μέσω μίας τουλάχιστον ισχυρής υδραυλικής 
αντλίας μεταβλητής ή σταθερής ροής  (οι αντλίες 
να έχουν την ικανότητα να τροφοδοτούν με 
υδραυλικό λάδι υδραυλικό κινητήρα μέσω 
χειριστηρίου ο οποίος θα κινεί το τύμπανο με 
αλυσοτροχό / γραναζοτροχό, να ανυψώνουν και να 
εκκενώνουν τους κάδους με το σχετικό 
ταρακούνημα κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

10.5.2 
Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες 
στροφές και η μέγιστη πίεση των αντλιών (παροχή 
κατάλληλων διαγραμμάτων) 

ΝΑΙ 

  

10.5.3 
Ο υδραυλικός κινητήρας να είναι τοποθετημένος 
σε ειδική βάση από χαλυβδοέλασμα, ικανή να μη 
δέχεται παραμορφώσεις 

ΝΑΙ 

  

10.5.4 
Να είναι δυνατή η αντιστροφή της φοράς κίνησης 

του υδραυλικού κινητήρα 
ΝΑΙ 

  

10.5.5 

Η ζεύξη και η απόζευξη του υδραυλικού κινητήρα να 
γίνεται μέσω ηλεκτρικού χειριστηρίου από τη θέση 
του οδηγού, ενώ επιπλέον η ζεύξη να γίνεται και από 
χειριστήριο στην πίσω δεξιά πλευρά της 

υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
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10.5.6 Ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.) ΝΑΙ 
  

11 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 

11.1 

Υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά 
και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές 
στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Να γίνει 

σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

11.2 

Απόλυτη ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και υγείας που θέτει υποχρεωτικά η 
Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  (Π.Δ. 377/1993 

και   Π.Δ.   18/1996,   όπως   ισχύουν   κ.ά.)   και  το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 σχετικά με την 
ασφάλεια (όπως ισχύει σήμερα στην πιο 

πρόσφατη έκδοση του) 

ΝΑΙ 

  

11.3 

Ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά 
σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την 
ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες 
προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με πλευρικές 
προστατευτικές μπάρες, χειρολαβές συγκράτησης 
σε κατάλληλα σημεία, ζώνες προστασίας και φτερά 
και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται 
το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα) 

ΝΑΙ 

  

11.4 Συστήματα ασφάλειας υπερκατασκευής: ΝΑΙ 
  

11.4.1 

Σύστημα/Μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου 
ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου 
εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί 
όλο το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο 
απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του 

ΝΑΙ 

  

11.4.2 
Μηχανισμός απεγκλωβισμού ο οποίος να 
λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο, καθώς 
και μέσα στην καμπίνα επιβατών 

ΝΑΙ 
  

11.4.3 

Έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου 
φόρτωσης με οθόνη στην καμπίνα του οδηγού 
και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών 

ΝΑΙ 

  

11.4.4 

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να 
απασφαλίζεται και να ανοίγει πλήρως η οπίσθια 
θύρα. Το κλείσιμο να γίνεται μόνο με το 
ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος 
του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως να 
ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό 

ΝΑΙ 
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11.4.5 

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

ΝΑΙ 

  

11.5 Το όχημα να φέρει: ΝΑΙ   

11.5.1 

Το όχημα να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 
φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι 
εφοδιασμένο   με   τους   απαραίτητους προβολείς 
(και      για      οπισθοπορεία),      φώτα      πορείας, 
σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά 
του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

11.5.2 
Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί 
χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω 
μέρος του απορριμματοφόρου 

ΝΑΙ 
  

11.5.3 
Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική 
εγκατάσταση) και για νυχτερινή  αποκομιδή 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ 
  

11.5.4 

Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε 
όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος του 

οχήματος (ζέβρες) 

ΝΑΙ 

  

11.5.5 
Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων 
ενεργειών από τους εργαζόμενους 

ΝΑΙ 
  

11.6 

Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της 
υπερκατασκευής, κατά τη λειτουργία της, να είναι 
σύμφωνη με την οδηγία 2000/14/ΕΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 2005/88/ΕΚ (ή όπως προβλεφθεί 
από νεότερη τροποποίηση αυτής), και το πρότυπο ΕΝ 
1501, και αυτό να αποδεικνύεται α) με πιστοποιητικό 
μέτρησης θορύβου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα (κατά 
το τελευταίο έτος) για το προς παράδοση όχημα από 
πιστοποιημένο φορέα ή  β) με την υποβολή ισοδύναμου 
πιστοποιητικού (π.χ. Πιστοπποιητικό εξέτασης όμοιου 
πρωτοτύπου, όμοιο με το προσφερόμενο είδος από 
διεθνώς Διαπιστευμένο φορέα) 

ΝΑΙ 
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11.7 

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων να είναι 
πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε 
χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να 
περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις 

ΝΑΙ 

  

11.8 

Κάθισμα οδηγού με τη μέγιστη άνεση και 
εργονομική απόδοση και μελετημένες συνθήκες 
ανέσεως των συνοδηγών. Να γίνει σχετική 
αναφορά 

ΝΑΙ 

  

11.9 
Μεγάλη ευχέρεια ανόδου και καθόδου του οδηγού 
και των συνοδηγών από το όχημα. Να γίνει σχετική 
αναφορά 

ΝΑΙ 
  

11.10 

Διάταξη για την προφύλαξη έναντι οπίσθιας 
ενσφήνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 
1970/221/ΕΟΚ και 2006/20/ΕΚ (ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτών), πιστοποιημένη από αρμόδιο 
φορέα 

ΝΑΙ 

  

11.11 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού 
ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην 
είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι 
ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς 
την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα 

ΝΑΙ 

  

11.12 

Μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν 
επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε τη 
δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης 
επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων 

ΝΑΙ 

  

11.13 

Το όχημα να φέρει τις φέρει τις χαρακτηριστικές 
ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, 
όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, 
αριθμό σειράς κ.λπ. 

ΝΑΙ 

  

11.14 

Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς  
λειτουργίας  και  αναφορά  κάθε  τυχόν προσθετής  από 
τα ανωτέρω ειδικής διάταξης για την ασφάλεια 
χειρισμού και λειτουργίας, όπως και των εφεδρικών 
συστημάτων λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή 
ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή 
αυτή . 

ΝΑΙ 

  

11.15 Παρελκόμενα: ΝΑΙ   

11.15.1 

Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά 
περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευχερή θέση. 
Να υπάρχει μηχανισμός που να καθιστά δυνατή την 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση του από ένα άτομο 

ΝΑΙ 

  

11.15.2 

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

ΝΑΙ 
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11.15.3 

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

ΝΑΙ 

  

11.15.4 
Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

ΝΑΙ 
  

11.15.5 Τρίγωνο βλαβών ΝΑΙ   

11.15.6 Αντιολισθητικές αλυσίδες ΝΑΙ   

11.15.7 

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

ΝΑΙ 

  

11.16 

Εκπλήρωση των Ευρωπαϊκών / Κοινοτικών 
κανονισμών  ασφάλειας, όσον αφορά 
στην πρόληψη των ατυχημάτων των εργαζομένων 
(CE) 

ΝΑΙ 

  

12 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 

12.1 

Έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου με 
την παράδοση στον Αγοραστή, στην Ελληνική 
γλώσσα (ή αν δίδεται σε διαφορετική γλώσσα να 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη 

μετάφραση της στην Ελληνική γλώσσα) 

NAI 

  

12.2 

Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό εν ισχύ CE για 
όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) 

ΝΑΙ 

  

12.3 

Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού 
των κατασκευαστών του πλαισίου και της 
υπερκατασκευής για κατασκευή και τεχνική 
υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών 

NAI 

  

12.4 

Τα οχήματα να έχουν κατασκευαστεί συμφώνα με τις 
προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν 
στην ποιότητα των συγκολλήσεων και τη διασφάλιση 
της ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμου αυτού 

ΝΑΙ 
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12.5 

Τα οχήματα να έχουν κατασκευαστεί συμφώνα με 

τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που  έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν 
στην προστασία του περιβάλλοντος και του 
προσωπικού (ISO 14001 ή ισοδύναμου αυτού), 

πιστοποιημένα από επίσημους φορείς ελέγχου 

Προαιρετικό 

  

12.6 

Αναφορά για κάθε τυχόν πρόσθετη από τα ανωτέρω 
πληροφορία που αφορά σε τεχνικές εγκρίσεις, 
εγκρίσεις ποιότητας και σήματα ποιότητας του 
συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

12.7 

Βεβαιώσεις καλής συμπεριφοράς και αξιόπιστης 
λειτουργίας των ίδιων ή παρομοίων 
απορριμματοφόρων οχημάτων από αντίστοιχους 
φορείς χρήσης και γενικά δήλωση της δυνατότητας 
χρήσης των οχημάτων από τους εν λόγω φορείς 
χωρίς προβλήματα 

Προαιρετικό 

  

12.8 

Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου 
μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται 
για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου (παράγοντας 
αξιοπιστίας οχημάτων) 

ΝΑΙ 

  

13 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 

13.1 

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 οχημάτων): 

ΝΑΙ 

  

13.1.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα (η 
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα 
σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 
καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του 
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 

συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) 

≥ 2 έτη 

  

13.1.2 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας ≥ 3 έτη   

13.1.3 

Το πλαίσιο του οχήματος, κατά την περίοδο της εγγύησης, 
σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει 
ρήγμα ή στρέβλωση ακόμη και για φορτία μεγαλύτερα 
του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά 20%. Αν διαπιστωθεί 
τέτοιο ελάττωμα ο Προμηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς 
αντιρρήσεις να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού 
με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής ή να 
προχωρήσει σε επιστημονικά παραδεκτή επισκευή του 
πλαισίου και κατόπιν επιθεωρήσεως του από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, να παραδώσει 
αυτό μέσα σε δύο (2) εβδομάδες το αργότερο στον 
Αγοραστή 

ΝΑΙ 
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13.1.4 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του 
Προμηθευτή εφόσον το όχημα είναι δυνατό να 
κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με 
έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας 

ΝΑΙ 

  

13.2 
Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – 
ανταλλακτικά): 

ΝΑΙ 
  

13.2.1 
Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών 
(υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις από 
κατασκευαστές πλαισίου και υπερκατασκευής) 

≥10 έτη 
  

13.2.2 
Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά 
ανταλλακτικών    (υπεύθυνη δήλωση
 από τον Προμηθευτή) 

≤ 10 ημέρες 
  

13.2.3 
Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο 
Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον 
Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) 

ΝΑΙ 

  

13.2.4 

Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο Αγοραστής επί των 
εκάστοτε κάθε φορά επίσημων τιμοκαταλόγων σε 
ανταλλακτικά και εργασίες να είναι μεγαλύτερες 
του 20% (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) 
(κάθε όχημα να συνοδεύεται κατά το δυνατό από 
τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος να ανανεώνεται σε 
περίπτωση έκδοσης νέου) 

ΝΑΙ 

  

13.2.5 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εξασφαλίσουν την τεχνική 
υποστήριξη του υπό προμήθεια οχήματος (πλαίσιο και 
υπερκατασκευή) σε κατάλληλα οργανωμένες 
εγκαταστάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Πατρέων, με τεχνικό προσωπικό που διαθέτει 
αντίστοιχη εμπειρία ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το 
δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών 
προβλημάτων και βλαβών. Στην περίπτωση που η 
τεχνική υποστήριξη θα παρέχεται μέσω τρίτου θα 
πρέπει να κατατεθούν αντίστοιχη δήλωση καθώς και η 
σχετική δήλωση αποδοχής εκτέλεσης των παραπάνω 
εργασιών, από την συνεργαζόμενη εταιρεία 

ΝΑΙ 

  

13.2.6 

Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες συντηρήσεις 
/ service για όχημα και υπερκατασκευή (εργασία, 
αναλώσιμα, ανταλλακτικά)  

≥ 3 

  

13.2.7 

Τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / 
service: αναλυτική περιγραφή – κατά το δυνατό – των 
απαιτούμενων εργασιών, αναλωσίμων και 
ανταλλακτικών που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια 
των συντηρήσεων / service, καθώς και τα χιλιομετρικά ή 
χρονικά διαστήματα που θα γίνονται αυτές και 
ενδεικτικό συνολικό κόστος ανά συντήρηση / service 

ΝΑΙ 
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13.2.8 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση 
περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ 
εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών 

ΝΑΙ 

  

13.2.9 

Επισύναψη θεωρημένης κατάστασης προσωπικού 
από την οποία να προκύπτει / αιτιολογείται η 
επάρκεια ύπαρξης τεχνικού προσωπικού (από τον 
Προμηθευτή) 

ΝΑΙ 

  

13.2.10 

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού 
και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό 

ΝΑΙ 

  

14 Δείγμα 

14.1 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους 
καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αγοραστή, εντός 10 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι 
διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα του 
απορριμματοφόρου οχήματος με ίδιο ή ισοδύναμο 
/ παρόμοιο τύπο οχήματος με το προσφερόμενο 

ΝΑΙ 

  

15 Εκπαίδευση Προσωπικού 

15.1 
Εκπαίδευση  οδηγού  Αγοραστή  για το  χειρισμό 
κάθε απορριμματοφόρου 

≥ 1 
  

15.2 
Εκπαίδευση εργατών Αγοραστή για το χειρισμό 

κάθε απορριμματοφόρου 
≥2 

  

15.3 
Εκπαίδευση τεχνικών Αγοραστή στη συντήρηση 

κάθε απορριμματοφόρου 
≥2 

  

15.4 
Εκπαίδευση ηλεκτρολόγων Αγοραστή στη 

συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου 
≥ 1 

  

15.5 

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα 
εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά 

μέσα κ.λπ.), διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών 

ΝΑΙ 

  

16 Παράδοση Οχημάτων 

16.1 
Η τελική παράδοση του οχήματος να γίνει στην έδρα 
του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή 

ΝΑΙ 
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16.2 
Το όχημα να παραδοθεί με πινακίδες κυκλοφορίας 
η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα 
πραγματοποιηθεί και θα βαρύνει τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ 

  

16.3 Χρόνος παράδοσης οχημάτων < =6 μηνών   

17 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

17.1 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις 
(π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κώδικας 
οδικής κυκλοφορίας κτλ.), τότε ο Προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδίδει απορριμματοφόρα 
οχήματα με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να 
συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης τα προς παράδοση 
απορριμματοφόρα οχήματα πρέπει να είναι σε 
συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική 
και Κοινοτική Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική 
υπεύθυνη δήλωση. 

NAI 

  

17.2 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι  
αποδεκτή  οποιαδήποτε  αντικατάσταση του 

προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού 
/ εξαρτημάτων των οχημάτων με αντίστοιχα 
ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών  
χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά 
επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη 
διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερομένων.  
Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές 
προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού / 
εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των 
προσφερομένων. 

ΝΑΙ 

  

17.3 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη 
τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των πλαισίων και 
υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων, 
σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να 
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 
δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων 

ΝΑΙ 

  

17.4 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί 
σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό 
έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της 

άδειας κυκλοφορίας του οχήματος 

ΝΑΙ 
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17.5 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής τόσο του αυτοκινήτου-
πλαισίου όσο και της υπερκατασκευής καθώς και τα 
ποσοστά επί τοις εκατόν συμβολής των δύο μερών 
στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος. 

ΝΑΙ 
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ΟΜΑΔΑ Α2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ -  12m3 

Α/Α 
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1 Γενικές Απαιτήσεις 

1.1 

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο 
πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 
απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης 
κατασκευής (όχι πέραν του ενός έτους  από την 
ημερομηνία παράδοσης στον ενδιαφερόμενο 
Αγοραστή) 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι 
φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση 
ή στην Αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων των 
οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών 

ΝΑΙ 

  

2 Πλαίσιο Οχήματος 

2.1 

Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από 
αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή 
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά 
απορριμμάτων), το οποίο να βεβαιώνεται από την 
κατασκευάστρια εταιρεία του σασί ή από τον 
αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα 

ΝΑΙ 

  

2.2 Τύπος πλαισίου οχήματος 4x2 
  

2.3 
Ικανότητα πλαισίου οχήματος σε μικτό φορτίο 

(βάρος) 
> 15tn 

  

2.4 

Ικανότητα πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο 
(ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το 
υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό 
επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού 
βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα 
οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο 
εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού 
ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα 
εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων 
υπερκατασκευή με το μηχανισμό 
ανύψωσηςκάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του 
οχήματος) 

> 5,5 tn 

  

2.5 

Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να 
προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους των 
κατασκευαστικών οίκων (πλαισίου και αξόνων), 
όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την 
καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής 
με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο 
κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή 
της 

ΝΑΙ 
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2.6 

Το πλαίσιο του οχήματος (σταθερό και άκαμπτο το 
δυνατό κατά τη φόρτωση) να αποτελείται από 
διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους 
με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει 
απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% 

μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου 

ΝΑΙ 

  

2.7 Το όχημα να φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός ΝΑΙ   

2.9 
Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες για το 
πλαίσιο: 

ΝΑΙ 
  

2.9.1 
Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και έτος 
κατασκευής αυτού 

ΝΑΙ 
  

2.9.2 

Διαστάσεις οχήματος, όπως ενδεικτικά το 
μεταξόνιο, μετατρόχιο, μέγιστο πλάτος, μέγιστο 
μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο), ελάχιστο 
ελεύθερο ύψος του πλαισίου από το οριζόντιο 
έδαφος, ύψος δαπέδου καμπίνας κ.ά. Είναι 
επιθυμητές οι μικρότερες το δυνατό διαστάσεις για 
την ευελιξία γενικότερα του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

2.9.3 Υλικά κατασκευής σκελετού ΝΑΙ   

2.9.4 Βάρη πλαισίου και αμαξώματος ΝΑΙ   

2.9.5 
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με την καμπίνα 
οδήγησης 

ΝΑΙ 
  

2.9.6 
Ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω 
άξονα 

ΝΑΙ 
  

2.9.7 
Μπαταρία (να δοθεί ο τύπος και τα 
χαρακτηριστικά της, π.χ. ΑΗ, Volt) 

ΝΑΙ 
  

2.10 

Οι διαστάσεις γενικά του απορριμματοφόρου, τα 
βάρη κατ' άξονα, η κατανομή των φορτίων, οι 
πρόβολοι και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, 
πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις ισχύουσες 
διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο 
ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο σε 
απορρίμματα 

ΝΑΙ 

  

2.11 
Ο οπίσθιος πρόβολος να  είναι σύμφωνος με την 
κείμενη Ελληνική Νομοθεσία 

ΝΑΙ 
  

2.12 
Να περιγραφεί ο τρόπος προστασίας έναντι 
πλευρικών προσκρούσεων του πλαισίου και της 
υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

2.13 

Να αναφερθεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται ευκολία    
πλυσίματος    του  πλαισίου   και της 

υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
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2.14 
Αισθητική εξωτερική παρουσία του οχήματος. Να 
περιγραφεί 

ΝΑΙ 
  

3 Κινητήρας 

3.1 
Ο κινητήρας για κάθε όχημα να είναι DIESEL, 
τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε 
κυκλοφορία τύπους 

ΝΑΙ 
  

3.2 

Ισχύς κινητήρα (πρέπει να είναι καθαρή στο 
σφόνδυλο μετρούμενη σύμφωνα με την Οδηγία 

1999/101/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

> 230 HP 

  

3.3 Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο μικτού φορτίου ≥1 5 HP/τόνο   

3.4 Ροπή στρέψης κινητήρα ≥750 Νm   

3.5 

Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων) 

≥ EURO 6 

  

3.6 

Να αναφερθεί το επίπεδο θορύβου του κινητήρα, το 
οποίο να είναι σύμφωνο με την Εθνική και Κοινοτική 
Νομοθεσία, Οδηγία 1992/97/ΕΟΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής 

ΝΑΙ 

  

3.7 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο ισχύσουν νέες διατάξεις (π.χ. 
κοινοτικοί κανονισμοί ή οδηγίες, νόμοι κτλ.) σχετικά 
με τα επίπεδα εκπομπής ρύπων και θορύβου, τότε ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει οχήματα 
με τις αυστηρότερες προδιαγραφές που 
καθορίζονται από αυτές. Να δοθεί σχετική υπεύθυνη 
δήλωση 

ΝΑΙ 

  

3.8 

Η εξαγωγή των καυσαερίων να γίνεται κατακόρυφα 
προς τα επάνω, πίσω από την καμπίνα οδήγησης με 
μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που 
εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής 

ΝΑΙ 

  

3.9 Ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα ΝΑΙ   

3.10 
Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα  
παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες: 

ΝΑΙ 
  

3.10.1 Τύπος και κατασκευαστής ΝΑΙ   

3.10.2 

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

ΝΑΙ 
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3.10.3 
Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο 
Κυλινδρισμός  /  κυβισμός και η σχέση συμπιέσεως ΝΑΙ 

  

3.10.4 Το σύστημα ψύξεως και το σύστημα εκκινήσεως ΝΑΙ   

3.10.5 Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας ΝΑΙ   

3.11 
Σύστημα  υπερπλήρωσης / υπερτροφοδοσίας   
(turbo) 

Προαιρετικό 
  

3.12 

Ταχύτητες που ικανοποιούν κατά το δυνατόν όλες 
τις απαιτήσεις του χρήστη όπως μεγάλη ταχύτητα 
κίνησης υπό φορτίο αλλά και σχετικά μικρή 
ταχύτητα εκκίνησης, επιτάχυνση, μεγάλη ικανότητα 
αναρρίχησης με ασφαλή παραλαβή των φορτίων 
από τους άξονες κ.λπ. Να γίνει σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

4 Σύστημα Μετάδοσης 

4.1 

Το κιβώτιο να πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ  
(8) ταχυτήτων εμπρόσθιας κίνησης και μιας (1) 
τουλάχιστον οπισθοπορείας, συγχρονισμένων τόσο 
στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο Διαφορικό 

ΝΑΙ 

  

4.2 
Μηχανικού τύπου ή  αυτοματοποιημένο 
κιβώτιο ταχυτήτων (σειριακού τύπου) ή πλήρως 
αυτόματου κιβωτίου 

ΝΑΙ 
  

4.3 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους 
οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται 
διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των 
διαφορικών και των ημιαξονίων, τα οποία να είναι 
γνήσια, δηλαδή κατασκευασμένα ή εγκεκριμένα 
από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, 
αποκλείοντας απομιμήσεις (να δοθεί σχετική 
βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον 
αντιπρόσωπο αυτού) 

ΝΑΙ 

  

4.4 
Το κιβώτιο ταχυτήτων να διαθέτει κατάλληλο 
δυναμολήπτη (P.T.O.) για τη μετάδοση της κίνησης 
στην υπερκατασκευή του οχήματος 

ΝΑΙ 
  

4.5 

Ύπαρξη αυτόματου συστήματος που να 
αποσυμπλέκει την ισχύ που μεταδίδεται από τον 
κινητήρα στην υπερκατασκευή, όταν το όχημα  
ξεκινά για πορεία 

ΝΑΙ 

  

4.6 

Ο συμπλέκτης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, 
ξηρού τύπου, ανταποκρινόμενος απολύτως στις 
αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των οχημάτων. Να 
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του 

ΝΑΙ 

  

4.7 

Να αναφερθεί το υλικό τριβής του συμπλέκτη, το 
οποίο υποχρεωτικά δεν πρέπει να περιέχει 
αμίαντο, ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον  
και την υγεία του προσωπικού 

ΝΑΙ 
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4.8 

Τα διαφορικά πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής 
(ανάλογης του συμπλέκτη), ώστε το όχημα να είναι 
ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 
25% και συντελεστή τριβής 0,60 και να περιλαμβάνει 
διάταξη κλειδώματος. Να αναφερθούν τα 
χαρακτηριστικά του διαφορικού, καθώς και η ικανότητα 
κίνησης σε κεκλιμένο δρόμο 

ΝΑΙ 

  

4.9 
Οι πίσω τροχοί να διαθέτουν μειωτήρες 

Προαιρετικό 
  

5 Σύστημα Πέδησης 

5.1 

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα 

το όχημα και τους επιβαίνοντες. Το σύστημα πεδήσεως 
να εξασφαλίζει απόλυτα την ασφαλή πέδηση με πλήρες 
φορτίο, να είναι κατασκευασμένο με άριστα υλικά και 
ικανής αντοχής (ανεξάρτητου διπλού κυκλώματος 
πεπιεσμένου αέρα ή άλλου τύπου αντίστοιχης 
ικανότητας), ώστε να εγγυώνται τη μακροχρόνια καλή 
λειτουργία και να ενεργεί μπρος και πίσω σε 
δισκόφρενα (ή ταμπούρα ή συνδυασμό αυτών, σε 
περίπτωση ύπαρξης μειωτήρα) με επενέργεια σε όλους 
τους τροχούς, σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και 
νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα 
χαρακτηριστικά του 

ΝΑΙ 

  

5.2 
Ηλεκτρονικό σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των 
τροχών (ΑΒS) ΝΑΙ 

  

5.3 
Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης 
(Electronic Stability System – ESP) του οχήματος 

Προαιρετικό 
  

5.4 

Το χειρόφρενο να είναι ικανό να ασφαλίζει 
απόλυτα το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση 
δρόμου τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα και 
νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων 

ΝΑΙ 

  

5.5 

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του συστήματος 
πέδησης να είναι μεγάλης αντοχής και ποιότητας 
για μακροχρόνια καλή λειτουργία. Να αναφερθούν 
τα χαρακτηριστικά τους 

ΝΑΙ 

  

5.6 

Να αναφερθεί το ονομαστικό διάστημα / μήκος 
πέδησης του οχήματος επί ξηρού εδάφους με 
πλήρες φορτίο, κατά την περίπτωση τροχοπέδησης 
του από 30 Km/h σε 0 Km/h 

ΝΑΙ 

  

5.7 
Σύστημα μηχανόφρενου (κλαπέτου) και 
περιγραφή του 

ΝΑΙ 
  

5.8 

Κατά τη στάση ή την πορεία να υπάρχει σύστημα 
ασφάλισης των τροχών/πέδη ανάγκης (διατάξεις 
ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε 
περίπτωση μη λειτουργίας των φρένων) 

ΝΑΙ 
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5.9 
Σύστημα EBD (Electronic Brakeforce Distribution) 
για βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το 
φορτίο ή σύστημα αντίστοιχου τύπου 

Προαιρετικό 
  

6 Σύστημα Διεύθυνσης 

6.1 

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

ΝΑΙ 

  

6.2 
Το τιμόνι να είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος ή 
εναλλακτικά το κάθισμα του οδηγού 

ΝΑΙ 
  

6.3 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής 
του οχήματος (πλαισίου με την υπερκατασκευή), 
καθώς και σχετικό διάγραμμα και διαστάσεις, όπου 
θα εμφαίνεται το όχημα και στη στενότερη δυνατή 
καμπύλη. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη 
δυνατή 

ΝΑΙ 

  

7 Άξονες – Αναρτήσεις 

7.1 Αριθμός αξόνων πλαισίου 2   

7.2 

Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει 
ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις 
συνθήκες κίνησης (σύμφωνα με την Οδηγία 
1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 
Να γίνει σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

7.3 

Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος 
με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά 
στροφών στους τροχούς λόγω μειωμένης 
πρόσφυσης 

ΝΑΙ 

  

7.4 

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

NAI 

  

7.5 Διπλοί πίσω τροχοί ΝΑΙ 
  

7.6 

Το όχημα να φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια 
(κατασκευής του τελευταίου εννιαμήνου από την 
ημερομηνία παράδοσης), ακτινωτού τύπου (radial), 
χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή 
ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ 
ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να 
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO  

ΝΑΙ 
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7.7 

Να αναφερθεί το σύστημα ανάρτησης, το οποίο 
πρέπει να είναι ισχυρό: ενδεικτικά οι αναρτήσεις 
μπορεί να είναι εμπρός-πίσω παραβολικές ή 
πνευματικές ή σύστημα αντίστοιχου τύπου για 
αυξημένη αντοχή και πίσω να υποβοηθούνται από 

ημιελλειπτικά χαλυβδόφυλλα 

ΝΑΙ 

  

7.8 

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

ΝΑΙ 

  

8 Καμπίνα Οδήγησης 

8.1 

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου 
καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου 
μέσω αντιδονητικού συστήματος. Να αναφερθεί ο 
τύπος της 

ΝΑΙ 

  

8.2 Η καμπίνα να φέρει: ΝΑΙ   

8.2.1 Κάθισμα οδηγού και δύο συνοδηγών ΝΑΙ   

8.2.2 
Ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT, TRIPLEX κλπ. ή 

παρόμοιου τύπου ασφαλείας με εκτόξευση νερού 
ΝΑΙ 

  

8.2.3 
Θερμική μόνωση με επένδυση από συνθετικό 

δέρμα 
ΝΑΙ 

  

8.2.4 Ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες ≥ 2   

8.2.5 Αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης ≥ 2   

8.2.6 Δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα ΝΑΙ   

8.2.7 
Σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα 
στην καμπίνα μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα ΝΑΙ 

  

8.2.8 Σύστημα κλιματισμού ΝΑΙ   

8.2.9 Ζώνες με προεντατήρες ΝΑΙ   

8.2.10 Ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑΙ   

8.2.11 
Στερεοφωνικό / ράδιο CD (με την απαραίτητη 

εγκατάσταση καλωδίωση, κεραία και ηχεία) 
ΝΑΙ 

  

8.2.12 Πλαφονιέρα φωτισμού ΝΑΙ   

8.2.13 
Ρευματοδότης για την τοποθέτηση μπαλαντέζας 

ΝΑΙ 
  

8.2.14 
Τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα 

φωτεινά σήματα (να αναφερθούν) 
ΝΑΙ 

  

8.2.15 Ψηφιακό ταχογράφο ΝΑΙ   
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8.2.16 

Οθόνη για την παρακολούθηση των εργασιών από 
το θάλαμο οδήγησης που θα παίρνει εικόνα από 
έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) 
(τοποθετημένη στο πίσω μέρος της 
υπερκατασκευής) 

ΝΑΙ 

  

8.2.17 
Ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον 
οδηγό 

ΝΑΙ 
  

8.2.18 Ηχητικά σήματα (κόρνες) ΝΑΙ   

8.2.19 Καθρέπτες ΝΑΙ   

8.2.20 
Κάθε πρόσθετη εξάρτηση ενός 
θαλαμίσκου σύγχρονου αυτοκινήτου (να 
αναφερθεί) 

ΝΑΙ 
  

9 Χρωματισμός 

9.1 

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

ΝΑΙ 

  

9.2 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, 
εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 
έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου 
μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 
θα καθορίζονται από κάθε επιμέρους Αγοραστή 
κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε 
εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο 
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί 

ΝΑΙ 

  

10 Υπερκατασκευή 

10.1 Γενικά:    

10.1.1 
Υπερκατασκευή με συμπιεστή απορριμμάτων 

τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου 
ΝΑΙ 

  

10.1.2 Ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα απορρίμματα ≥ 12m3   

10.1.3 

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για 
φόρτωση απορριμμάτων συσκευασμένων σε 
πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή 
ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς 
συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ.  

ΝΑΙ 

  

10.1.4 

Η υπερκατασκευή να είναι κλειστού τύπου για την 
αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ 
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10.1.5 Χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων ≤ 2 min   

10.1.6 
Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης 
της υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

10.1.7 
Ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων 
(από οριζόντιο έδαφος), με συμμόρφωση με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501  

≥ 1 m (μέτρο) 
  

10.1.8 
Ύψος μηχανικής (με  κάδους) αποκομιδής 
απορριμμάτων  (από  οριζόντιο έδαφος), με  
συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 

ΝΑΙ 
  

10.1.9 
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος- 
πλαισίου 

ΝΑΙ 
  

10.1.10 

Η υπερκατασκευή να τοποθετηθεί / βιδωθεί με 
ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της 
κατανομής των βαρών. Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι 
κραδασμοί από το τύμπανο να μην μεταφέρονται 
στο υπόλοιπο όχημα (να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ 

  

10.1.11 
Ύπαρξη κεντρικού συστήματος λίπανσης της 
υπερκατασκευής ή αντίστοιχο σύστημα με την ίδια 
αποτελεσματικότητα  

ΝΑΙ 
  

10.1.12 
Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή να είναι 
επισκέψιμοι 

ΝΑΙ 
  

10.1.13 

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του 
αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη 
διαδικασία εκκένωσης των κάδων 

ΝΑΙ 

  

10.1.14 

Στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχει θέση για την 
τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός 
φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής 
εκκένωσης του κάδου 

ΝΑΙ 

  

10.1.15 
Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία 
κατασκευής της υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

10.1.16 
Να δοθούν οι διαστάσεις και το βάρος της 
υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

10.1.17 
Να γίνει ανάλυση κατανομής βαρών για το πλήρες 
έμφορτο όχημα, όπως και αναφορά για τη θέση του 
κέντρου βάρους 

ΝΑΙ 
  

10.1.18 Η κιβωτάμαξα να είναι πλήρως στεγανή ΝΑΙ   

10.1.19 

Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ της υπερκατασκευής να είναι 
μεγάλης αντοχής και ποιότητας για μακροχρόνια καλή 
λειτουργία και να είναι εύκολες στην πρόσβαση και 
επισκευή. Να αναφερθούν εν συντομία τα χαρακτηριστικά 
τους 

ΝΑΙ 
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10.2 Κυρίως σώμα υπερκατασκευής:    

10.2.1 

Το κύριο σώμα της υπερκατασκευής (το τμήμα που 
δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα), να 
είναι εξολοκλήρου από χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού 
τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και 
υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη 
διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται 
αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα μηχανικές 
καταπονήσεις (να προσδιοριστούν συγκεκριμένα, 
π.χ. τύμπανο) ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας να 
είναι τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος 

ΝΑΙ 

  

10.2.2 Πάχος τοιχωμάτων τύμπανου ≥ 4 mm   

10.2.3 Πάχος δαπέδου ≥ 5 mm   

10.2.4 

Προσκόμιση κατάλληλων πιστοποιητικών που να 
αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το 
πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της 
υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 

  

10.2.5 

Σε κατάλληλο μέρος της υπερκατασκευής πρέπει να 
υπάρχει λεκάνη συλλογής των υγρών στραγγισμάτων 
και τυχόν καταλοίπων με ικανή χωρητικότητα και 
στόμιο με βαλβίδα εκκένωσης που να αδειάζει 
ελεγχόμενα τη λεκάνη 

Επιθυμητό 

  

10.2.6 

Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής 
πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε 
ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών 
ώστε   να   υπάρχει   αυξημένη   αντοχή   και   καλή 
εμφάνιση,   η   δε  στήριξη  της  επικάλυψης (όπου 
υφίσταται) να γίνεται με περικόχλιο και γκρόβερ 
όπου δεν υπάρχει συγκόλληση. 

ΝΑΙ 

  

10.2.7 
Μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση 
επισκευής (να περιγραφεί) 

ΝΑΙ 
  

10.2.8 
Θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος που να 
ανοιγοκλείνει με δύο υδραυλικούς κυλίνδρους 
(μπουκάλες) και απόλυτα στεγανά 

 

ΝΑΙ 

  

10.2.9 
Η θύρα να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια των χειριστών σε περίπτωση επισκευής, 
π.χ. με μηχανικό τρόπο/ασφάλεια 

 

ΝΑΙ 

  

10.3 Σύστημα συμπίεσης: ΝΑΙ   

10.3.1 

Σύστημα συμπίεσης κατάλληλο για τα ελληνικά 
απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα 
υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι 
μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει 
να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα 
απορρίμματα (να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ 
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10.3.2 
Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από 
χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450
 ή  ανθεκτικότερα 

NAI 
  

10.3.3 
Επαρκής χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για 

φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων 
≥ 1,3 m3 

  

10.3.4 

Να αναφερθεί ο τρόπος που η χοάνη υποδοχής των 
απορριμμάτων θα προστατεύει τους χειριστές από 
εκτοξευόμενα θραύσματα απορριμμάτων, γυαλιών 
κ.λπ. 

ΝΑΙ 

  

10.3.5 

Τo τύμπανο να έχει κυλινδρικό σχήμα και να είναι 
κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκόλληση, 
ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα 
του. Να αναφερθεί το πάχος των ελασμάτων 

≥ 4 mm 

  

10.3.6 

Προσκόμιση κατάλληλων πιστοποιητικών που να 
αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το 
πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων του 
κύριου σώματος και του συστήματος συμπίεσης 
της υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 

  

10.3.7 
Να δοθούν τα σχέδια κατασκευής των ελασμάτων 
του κύριου σώματος και του 
συστήματος συμπίεσης της υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 
  

10.3.8 

Στην εξωτερική του επιφάνεια περιφερειακά να 
στερεώνεται επίσης με ηλεκτροσυγκόλληση ο 
δακτύλιος κύλισης του τύμπανου, ο οποίος να είναι 
κατασκευασμένος από συμπαγή χαλυβδοδοκό 

ΝΑΙ 

  

10.3.9 

Το τύμπανο να φέρει εσωτερικά ελικώσεις από 
χαλυβδολάμες, οι οποίες θα ανακατεύουν τα 
απορρίμματα κατά την περιστροφή, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται η ομοιομορφία του φορτίου κατά τη 
συμπίεση, με συνέπεια την ομοιόμορφη κατανομή 
βάρους και φόρτιση τροχών και αξόνων του 
οχήματος. Στη βάση του τύμπανου να υπάρχει 
δυνατότητα για την εναλλαγή του αέρα μέσα στον 
χώρο των απορριμμάτων 

ΝΑΙ 

  

10.3.10 

Η φόρτωση των απορριμμάτων να  γίνεται με 
διασφάλιση της πλήρους στεγανότητας της 
υπερκατασκευής, ενώ το τύμπανο θα 
περιστρέφεται παρασύροντας τα απορρίμματα από 
την θυρίδα φορτώσεως στο εσωτερικό του με τη 
βοήθεια των ελικώσεων. Τα απορρίμματα θα 
ανακατεύονται και θα συνθλίβονται συνεχώς, ενώ 
θα μεταφέρονται στο μπροστινό τμήμα του 
τύμπανου όπου και θα συμπιέζονται 

ΝΑΙ 
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10.3.11 
Η διαδικασία εκφόρτωσης να γίνεται εύκολα, 
αντιστρέφοντας τη φορά περιστροφής του  
τύμπανου 

ΝΑΙ 
  

10.3.12 
Η αλλαγή κατεύθυνσης της περιστροφής του 
τύμπανου να γίνεται από την θέση του οδηγού και 
μόνο όταν η οπίσθια θύρα είναι ανοικτή 

ΝΑΙ 
  

10.3.13 

Στο εμπρόσθιο έδρανο του τύμπανου να 
προσαρμόζεται σε ειδικό τριβέα ο άξονας του 
τύμπανου, στην κορυφή του εμπρόσθιου 
καβαλέτου. Ενώ πάνω στο οπίσθια έδρανα θα 
περιστρέφεται το τύμπανο. Να δοθούν τα τεχνικά 
σχέδια ή σχεδιαγράμματα έδρασης του τύμπανου 

ΝΑΙ 

  

10.3.14 
Η περιστροφή του τύμπανου θα γίνεται διαμέσου 
καδένα κυλίσεως ή με ισοδύναμο τρόπο 

ΝΑΙ 
  

10.3.15 
Συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον 
ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής 

≥ 480 kg/m3 
  

10.3.16 
Συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων 
απορριμμάτων προς ασυμπίεστα 

≥ 5:1 
  

10.3.17 

Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται 
κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας: α) 
συνεχής αυτόματος κύκλος, β) μονός αυτόματος 
κύκλος, ελεγχόμενος από τον χειριστή, με 
αυτόματο σταμάτημα στο τέλος του κάθε κύκλου 
και γ) χειροκίνητος κύκλος, με επιλεγμένη 
λειτουργία από το χειριστή 

ΝΑΙ 

  

10.3.18 

Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του 
συστήματος, καθώς και οι σωληνώσεις του 
υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε 
επαφή με τα απορρίμματα 

ΝΑΙ 

  

10.3.19 

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς 
ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων 
του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

10.3.20 
Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις 

στον άξονα του τύμπανου 
ΝΑΙ 

  

10.3.21 

Αναλυτική αναφορά για το πως γίνεται η 
ενεργοποίηση της εκφόρτωσης και με ποιο 
μηχανισμό αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση 
της 

ΝΑΙ 

  

10.3.22 
Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και 
συντήρησης όλων των υδραυλικών εμβόλων 

ΝΑΙ 
  

10.3.23 
Να υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη 
χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα 
να εντοπιστούν τυχόν διαρροές 

ΝΑΙ 
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10.3.24 

Να αναφερθεί το πώς το σύστημα συμπίεσης θα 
κάνει πλήρη εκμετάλλευση του εσωτερικού χώρου 

της υπερκατασκευής από  απορρίμματα σταθερού 
βαθμού συμπιέσεως, κατά τη διάσταση του μήκους 
της, δηλαδή από το εμπρόσθιο προς το 

οπίσθιο τμήμα του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

10.4 Σύστημα ανύψωσης κάδων:    

10.4.1 

Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων να δέχεται 
μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 
από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά 
DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μέσω 
υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης 
κάδων τύπου βραχιόνων ή/και xτένας 

NAI 

  

10.4.2 Ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού ≥ 780 kg   

10.4.3 
Ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων 

και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις 
ΝΑΙ 

  

10.4.4 

Ο χειρισμός του συστήματος να γίνεται από 
εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά κατά 

προτίμηση 

ΝΑΙ 

  

10.4.5 
Δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt 

ταυτόχρονα 
Προαιρετικό 

  

10.4.6 
Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών 

κυλίνδρων 
ΝΑΙ 

  

10.5 
Δυναμολήπτης (P.T.O.): 

ΝΑΙ 
  

10.5.1 

Η υπερκατασκευή να κινείται συνολικά από τον 
κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη και 
μέσω μίας τουλάχιστον ισχυρής υδραυλικής 
αντλίας μεταβλητής ή σταθερής ροής  (οι αντλίες 
να έχουν την ικανότητα να τροφοδοτούν με 
υδραυλικό λάδι υδραυλικό κινητήρα μέσω 
χειριστηρίου ο οποίος θα κινεί το τύμπανο με 
αλυσοτροχό / γραναζοτροχό, να ανυψώνουν και να 
εκκενώνουν τους κάδους με το σχετικό 
ταρακούνημα κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

  

10.5.2 

Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες 
στροφές και η μέγιστη πίεση των 

αντλιών (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων) 
ΝΑΙ 

  

10.5.3 

Ο υδραυλικός κινητήρας να είναι τοποθετημένος 
σε ειδική βάση από χαλυβδοέλασμα, ικανή να μη 

δέχεται παραμορφώσεις 

ΝΑΙ 
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10.5.4 
Να είναι δυνατή η αντιστροφή της φοράς κίνησης 
του υδραυλικού κινητήρα 

ΝΑΙ 
  

10.5.5 

Η ζεύξη και η απόζευξη του υδραυλικού κινητήρα να 
γίνεται μέσω ηλεκτρικού χειριστηρίου από τη θέση 
του οδηγού, ενώ επιπλέον η ζεύξη να γίνεται και από 
χειριστήριο στην πίσω δεξιά πλευρά της 

υπερκατασκευής 

ΝΑΙ 

  

10.5.6 Ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.) ΝΑΙ   

11 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 

11.1 

Υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά 
και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις 
για φόρτωση απορριμμάτων). Να γίνει 

σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

11.2 

Απόλυτη ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων 
ασφάλειας και υγείας που θέτει υποχρεωτικά η 
Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  (Π.Δ. 377/1993 

και   Π.Δ.   18/1996,   όπως   ισχύουν   κ.ά.)   και  το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 σχετικά με την 
ασφάλεια (όπως ισχύει σήμερα στην πιο 

πρόσφατη έκδοση του) 

ΝΑΙ 

  

11.3 

Ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά 
σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την 
ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες 
προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με πλευρικές 
προστατευτικές μπάρες, χειρολαβές συγκράτησης σε 
κατάλληλα σημεία, ζώνες προστασίας και φτερά και 
λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το 
προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα) 

ΝΑΙ 

  

11.4 Συστήματα ασφάλειας υπερκατασκευής: ΝΑΙ   

11.4.1 

Σύστημα/Μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου 
ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου 
εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί 
όλο το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο 

απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του 

ΝΑΙ 

  

11.4.2 
Μηχανισμός απεγκλωβισμού ο οποίος να 
λειτουργεί από πλήκτρο στο χειριστήριο, καθώς  και 
μέσα στην καμπίνα επιβατών 

ΝΑΙ 
  

11.4.3 

Έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου 
φόρτωσης με οθόνη στην καμπίνα του οδηγού και 

ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών 

ΝΑΙ 
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11.4.4 

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται 
και να ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιμο 
να γίνεται μόνο με το ταυτόχρονο πάτημα δύο 
κομβίων στο πίσω μέρος του οχήματος. Όταν η θύρα 
κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό 

ΝΑΙ 

  

11.4.5 

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

ΝΑΙ 

  

11.5 Το όχημα να φέρει: ΝΑΙ   

11.5.1 

Το όχημα να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 
φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι 
εφοδιασμένο   με   τους   απαραίτητους προβολείς 

(και      για      οπισθοπορεία),      φώτα      πορείας,  
σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά 

του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

11.5.2 

Δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί 
χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω 

μέρος του απορριμματοφόρου 
ΝΑΙ 

  

11.5.3 

Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική 
εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ 

  

11.5.4 

Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε 
όλο το πίσω και εμπρόσθιο μέρος του 

οχήματος (ζέβρες) 

ΝΑΙ 

  

11.5.5 
Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων 

ενεργειών από τους εργαζόμενους 
ΝΑΙ 
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11.6 

Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της 
υπερκατασκευής, κατά τη λειτουργία της, να είναι 
σύμφωνη με την οδηγία 2000/14/ΕΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 2005/88/ΕΚ (ή όπως προβλεφθεί 
από νεότερη τροποποίηση αυτής), και το πρότυπο ΕΝ 
1501, και αυτό να αποδεικνύεται α) με πιστοποιητικό 
μέτρησης θορύβου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα (κατά 
το τελευταίο έτος) για το προς παράδοση όχημα από 
πιστοποιημένο φορέα ή  β) με την υποβολή ισοδύναμου 
πιστοποιητικού (π.χ. Πιστοπποιητικό εξέτασης όμοιου 
πρωτοτύπου, όμοιο με το προσφερόμενο είδος από 
διεθνώς Διαπιστευμένο φορέα) 

ΝΑΙ 

  

11.7 

Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων να είναι 
πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια 
εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι 
σχετικές διατάξεις 

ΝΑΙ 

  

11.8 
Κάθισμα οδηγού με τη μέγιστη άνεση και 
εργονομική απόδοση και μελετημένες συνθήκες 
ανέσεως των συνοδηγών. Να γίνει σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 
  

11.9 

Μεγάλη ευχέρεια ανόδου και καθόδου του οδηγού 
και των συνοδηγών από το όχημα. Να 

γίνει σχετική αναφορά 

ΝΑΙ 

  

11.10 

Διάταξη για την προφύλαξη έναντι οπίσθιας 
ενσφήνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 1970/221/ΕΟΚ 
και 2006/20/ΕΚ (ή/και νεότερη τροποποίηση αυτών), 
πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα 

ΝΑΙ 

  

11.11 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού 
ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια 
(τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην 
είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής 
η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την 
ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα 

ΝΑΙ 

  

11.12 

Μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν 
επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε τη 
δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης 

επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων 

ΝΑΙ 

  

11.13 

Το όχημα να φέρει τις φέρει τις χαρακτηριστικές 
ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, 
όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, 
αριθμό σειράς κ.λπ. 

ΝΑΙ 

  

11.14 

Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς 
λειτουργίας  και  αναφορά  κάθε  τυχόν προσθετής  από 
τα ανωτέρω ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού 
και λειτουργίας, όπως και των εφεδρικών συστημάτων 
λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών 
και ειδικά για την υπερκατασκευή αυτή 

ΝΑΙ 
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11.15 Παρελκόμενα: ΝΑΙ   

11.15.1 

Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά 
περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευχερή 
θέση. Να υπάρχει μηχανισμός που να καθιστά 
δυνατή την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του 

από ένα άτομο 

ΝΑΙ 

  

11.15.2 

Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να 
προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, 

γρύλος, τάκοι κ.ά. 

ΝΑΙ 

  

11.15.3 

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

κυκλοφορίας του οχήματος) 

ΝΑΙ 

  

11.15.4 Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ΝΑΙ   

11.15.5 Τρίγωνο βλαβών ΝΑΙ 
  

11.15.6 Αντιολισθητικές αλυσίδες ΝΑΙ   

11.15.7 

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

δυνατόν) 

ΝΑΙ 

  

11.16 

Εκπλήρωση των Ευρωπαϊκών /
 Κοινοτικών κανονισμών  ασφάλειας,
 όσον  αφορά στην 

πρόληψη των ατυχημάτων των εργαζομένων (CE) 

ΝΑΙ 

  

12 Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 

12.1 

Έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου με την 
παράδοση στον Αγοραστή, στην Ελληνική γλώσσα (ή 
αν δίδεται σε διαφορετική γλώσσα να συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από επίσημη και πλήρη 

μετάφραση της στην Ελληνική γλώσσα) 

NAI 

  

12.2 

Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό εν ισχύ CE για 
όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή)
 (στην 

Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) 

ΝΑΙ 
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12.3 

Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού 
των κατασκευαστών του πλαισίου και της 
υπερκατασκευής για κατασκευή και τεχνική 
υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών 

NAI 

  

12.4 

Τα οχήματα να έχουν κατασκευαστεί συμφώνα με 
τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν 
στην ποιότητα των συγκολλήσεων και τη 
διασφάλιση της ποιότητας κατά ISO 9001 ή 
ισοδύναμου αυτού 

ΝΑΙ 

  

12.5 

Τα οχήματα να έχουν κατασκευαστεί συμφώνα με 

τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που  έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και αφορούν 
στην προστασία του περιβάλλοντος και του 
προσωπικού (ISO 14001 ή ισοδύναμου αυτού), 

πιστοποιημένα από επίσημους φορείς ελέγχου 

Προαιρετικό 

  

12.6 

Αναφορά για κάθε τυχόν πρόσθετη από τα 
ανωτέρω πληροφορία που αφορά σε τεχνικές 
εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας και σήματα 
ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων 
του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

12.7 

Βεβαιώσεις καλής συμπεριφοράς και αξιόπιστης 
λειτουργίας των ίδιων ή παρομοίων 
απορριμματοφόρων οχημάτων από αντίστοιχους 
φορείς χρήσης και γενικά δήλωση της δυνατότητας 
χρήσης των οχημάτων από τους εν λόγω φορείς 
χωρίς προβλήματα 

Προαιρετικό 

  

12.8 

Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου 
μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται 
για βελτίωση προγενέστερου μοντέλου 
(παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων) 

ΝΑΙ 

  

13 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 

13.1 

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 οχημάτων): 

ΝΑΙ 

  

13.1.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχημα (η 
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 
εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) 

> 2 έτη 
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13.1.2 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας ≥ 3 έτη 
  

13.1.3 

Το πλαίσιο του οχήματος, κατά την περίοδο της 
εγγύησης, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
παρουσιάσει ρήγμα ή στρέβλωση ακόμη και για 
φορτία μεγαλύτερα του ανώτατου επιτρεπόμενου 
κατά 20%. Αν διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα ο 
Προμηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να 
αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο 
περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής ή να 
προχωρήσει σε επιστημονικά παραδεκτή επισκευή 
του πλαισίου και κατόπιν επιθεωρήσεως του από 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, να 
παραδώσει αυτό μέσα σε δύο (2) εβδομάδες το 

αργότερο στον Αγοραστή 

ΝΑΙ 

  

13.1.4 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του 
Προμηθευτή εφόσον το όχημα είναι δυνατό να 
κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με 

έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας 

ΝΑΙ 

  

13.2 

Ποιότητα εξυπηρέτησης  (τεχνική βοήθεια – 
ανταλλακτικά): 

ΝΑΙ 

  

13.2.1 

Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών 
(υπεύθυνες δηλώσεις / βεβαιώσεις  από 

κατασκευαστές πλαισίου και υπερκατασκευής) 

≥ 10 έτη 

  

13.2.2 
Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά 
ανταλλακτικών    (υπεύθυνη δήλωση από 
τον Προμηθευτή) 

< 10 ημέρες 
  

13.2.3 

Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο 
Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον 

Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) 

ΝΑΙ 

  

13.2.4 

Οι εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο Αγοραστής επί των 
εκάστοτε κάθε φορά επίσημων τιμοκαταλόγων σε 
ανταλλακτικά και εργασίες να είναι μεγαλύτερες του 
20% (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (κάθε 
όχημα να συνοδεύεται κατά το δυνατό από 
τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος να ανανεώνεται σε 
περίπτωση έκδοσης νέου) 

ΝΑΙ 

  



 

Σελίδα 122 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

13.2.5 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εξασφαλίσουν την 
τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια οχήματος 
(πλαίσιο και υπερκατασκευή) σε κατάλληλα 
οργανωμένες εγκαταστάσεις εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Πατρέων, με τεχνικό προσωπικό 
που διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία ώστε να 
εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ταχύτερη 
αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προβλημάτων και 
βλαβών. Στην περίπτωση που η τεχνική υποστήριξη 
θα παρέχεται μέσω τρίτου θα πρέπει να 
κατατεθούν αντίστοιχη δήλωση καθώς και η 
σχετική δήλωση αποδοχής εκτέλεσης των 
παραπάνω εργασιών, από την συνεργαζόμενη 
εταιρεία 

ΝΑΙ 

  

13.2.6 

Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες 
συντηρήσεις / service για όχημα και 
υπερκατασκευή (εργασία, αναλώσιμα, 
ανταλλακτικά) 

> 3 

  

13.2.7 

Τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / 
service: αναλυτική περιγραφή – κατά το δυνατό – 
των απαιτούμενων εργασιών, αναλωσίμων και 
ανταλλακτικών που θα απαιτούνται κατά τη 
διάρκεια των συντηρήσεων / service, καθώς και τα 
χιλιομετρικά ή χρονικά διαστήματα που θα 
γίνονται αυτές και ενδεικτικό συνολικό κόστος ανά 
συντήρηση / service 

ΝΑΙ 

  

13.2.8 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση 
περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ 
εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών 

ΝΑΙ 

  

13.2.9 

Επισύναψη θεωρημένης κατάστασης προσωπικού 
από την οποία να προκύπτει / αιτιολογείται η 
επάρκεια ύπαρξης τεχνικού προσωπικού (από τον 
Προμηθευτή) 

ΝΑΙ 

  

13.2.10 

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού 
και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό 

ΝΑΙ 

  

14 Δείγμα 
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14.1 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 
πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 
κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η 
συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, 
πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή ή τον Αγοραστή, εντός 10 ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να 
επιδείξουν δείγμα του απορριμματοφόρου οχήματος 
με ίδιο ή ισοδύναμο / παρόμοιο τύπο οχήματος με 
το προσφερόμενο 

ΝΑΙ 

  

15 Εκπαίδευση Προσωπικού 

15.1 
Εκπαίδευση  οδηγού  Αγοραστή  για το  χειρισμό 
κάθε απορριμματοφόρου 

≥ 1 
  

15.2 
Εκπαίδευση εργατών Αγοραστή για το χειρισμό 

κάθε απορριμματοφόρου 
> 2 

  

15.3 
Εκπαίδευση τεχνικών Αγοραστή στη συντήρηση κάθε 
απορριμματοφόρου 

> 2 
  

15.4 
Εκπαίδευση ηλεκτρολόγων Αγοραστή στη 
συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου 

> 1 
  

15.5 

Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα 
εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά 

μέσα κ.λπ.), διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών 

ΝΑΙ 

  

16 Παράδοση Οχημάτων 

16.1 

Η τελική παράδοση του οχήματος να γίνει στην έδρα 
του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή 

ΝΑΙ 

  

16.2 
Το όχημα να παραδοθεί με πινακίδες κυκλοφορίας η 
έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα 
πραγματοποιηθεί και θα βαρύνει τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ 
  

16.3 Χρόνος παράδοσης οχημάτων < =6 μηνών   

17 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

17.1 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. 
εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κώδικας οδικής 
κυκλοφορίας κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται 
να παραδίδει απορριμματοφόρα οχήματα με τεχνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με 
αυτές. Γενικά, σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης τα 
προς παράδοση απορριμματοφόρα οχήματα πρέπει 
να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα 
Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική 
υπεύθυνη δήλωση. 

NAI 
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17.2 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι  
αποδεκτή  οποιαδήποτε  αντικατάσταση του 

προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού
 / εξαρτημάτων των οχημάτων με αντίστοιχα 
ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών 
χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά 
επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη 
διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερομένων. 
Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές 
προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού / εξαρτημάτων 
είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των προσφερομένων 

ΝΑΙ 

  

17.3 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη 
τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των πλαισίων και 
υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων, 
σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να 
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 
δυνατότητες των 

προσφερόμενων οχημάτων 

ΝΑΙ 

  

17.4 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί 
σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό 
έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της 

άδειας κυκλοφορίας του οχήματος 

ΝΑΙ 

  

17.5 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής τόσο του αυτοκινήτου-
πλαισίου όσο και της υπερκατασκευής καθώς και τα 
ποσοστά επί τοις εκατόν συμβολής των δύο μερών 
στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος. 

ΝΑΙ 
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ΟΜΑΔΑ Α3:  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

Ο κλαδοθρυμματιστής θα πρέπει να είναι 
καινούριος, πρώτης χρήσης, να πληρεί 
όλους τους κανόνες λειτουργίας και 
ασφαλείας που υπαγορεύονται από την 
Ε.Ε, να φέρει πιστοποιητικά CE και να έχει 
ενσωματωμένες όλες τις οδηγίες 
ασφάλειας της Ε.Ε.  

ΝΑΙ 

  

2 

Θα είναι τοποθετημένος πάνω σε τρέιλερ 
με διπλό σύστημα αξόνων, που θα φέρει 
κατάλληλο κοτσαδόρο. Το μηχάνημα και 
το τρέιλερ θα φέρουν όλες τις απαραίτητες 
διατάξεις ασφαλείας, τις  προβλεπόμενες 
από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία. Επίσης θα φέρουν όλο τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό από την 
νομοθεσία,   το ΚΤΕΟ, Έγκριση Τύπου, έτσι 
ώστε να κυκλοφορούν χωρίς κανένα 
πρόβλημα στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ 

  

3 

Στο εμπρόσθιο τμήμα του τρέιλερ θα 
υπάρχει υψηλής αντοχής, ρυθμιζόμενη 
καθ' ύψος βάση, που θα διασφαλίζει   τη 
λειτουργία του κλαδοθρυμματιστή ακόμη 
και όταν δεν είναι συνδεδεμένος με το 
όχημα. 

ΝΑΙ 

  

4 
Ο κλαδοθρυμματιστής θα φέρει 
πετρελαιοκινητήρα ισχύος  (KW) 

≥ 160  KW 
  

5 

Ο κινητήρας θα πληροί τους Κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στα 
όρια εκπομπής καυσαερίων  EU Stage ΙV 
και πιο πρόσφατης 

ΝΑΙ 

  

6 

O θρυμματιστής θα είναι σε θέση να 
θρυμματίζει ξερά και χλωρά κλαδιά, 
σανίδες που πιθανώς θα έχουν καρφιά, 
καθώς και  κορμούς δέντρων.   

ΝΑΙ 

  

7 
Μέγιστη διάμετρος υλικού  προς 
θρυμματισμό τουλάχιστον  300 mm 

≥  300 mm 
  

8 

Το σύστημα τροφοδοσίας θα λειτουργεί με 
σύστημα αυτόματης προώθησης  (π.χ. 
μεταφορική ταινία τροφοδοσίας ή όποιο 
ισοδύναμο σύστημα) των υπό τεμαχισμό 
υλικών, που θα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 
εργατικού ατυχήματος. Σε κάθε περίπτωση 

ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

δεν θα απαιτείται εργάτης για να 
τροφοδοτεί το σύστημα με τα χέρια. 

9 

Η χοάνη τροφοδοσίας του 
κλαδοθρυμματιστή θα διασφαλίζει την  
ομαλή και ασφαλή διέλευση των υλικών 
προς τεμαχισμό. 

ΝΑΙ  

  

10 

 Οι διαστάσεις της χοάνης τροφοδοσίας 
καθώς και του στομίου εισαγωγής  θα 
είναι οι κατάλληλες έτσι ώστε να 
διασφαλίζουν  ότι η λειτουργία του 
θρυμματιστή θα αποδίδει το μέγιστο της 
ικανότητας θρυμματισμού του 
μηχανήματος. 

ΝΑΙ 

  

11 

Το σύστημα θρυμματισμού θα αποτελείται 
από περιστροφικό τύμπανο με χαλύβδινες 
σφύρες υψηλής αντοχής ή από  τύμπανο 
που θα φέρει μαχαίρια κινητά και σταθερά 
ή σύστημα τυμπάνου που θα φέρει 
αντιστρεπτές λεπίδες ή σύστημα διπλού 
τυμπάνου ή ισοδύναμο σύστημα 

ΝΑΙ 

  

12 
Ο τρόπος κατασκευής και η ποιότητα των 
κοπτικών μέσων θα εξασφαλίζουν την 
μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής τους. 

ΝΑΙ 

  

13 

Ο θρυμματιστής θα διαθέτει σύστημα για 
την αποφυγή μπλοκαρίσματος 
"μπουκώματος" έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ομαλή αδιάκοπη και 
ασφαλής λειτουργία του μηχανήματος. 

ΝΑΙ 

  

14 

Η ικανότητα θρυματισμού του 
μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 60 
m3/h, για τα υλικά αναφοράς του 
κατασκευαστή. 

≥ 60 m3/h 

  

15 

Η λειτουργία του μηχανήματος θα 
ελέγχεται από κεντρικό πίνακα ελέγχου 
(ηλεκτρονικού - ελεγχόμενου από μονάδα 
PLC ή ισοδύναμου συστήματος), ο οποίος 
θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
χειριστήρια και την δυνατότητα ελέγχου 
όλων των λειτουργιών και 
προειδοποιήσεων για την βέλτιστη και 
ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. 

 ΝΑΙ 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

16 

Το σύστημα εκφόρτωσης του 
τεμαχισμένου υλικού, (είτε περιλαμβάνει 
μεταφορική ταινία μέσω της οποίας το 
τεμαχισμένο υλικό μεταφέρεται στην 
κεκλιμένη ταινία απόρριψης, είτε 
προβλέπει σύστημα εκφόρτωσης μέσω 
κατάλληλης μεταφορικής ταινίας που θα 
είναι ενσωματωμένη στο μηχάνημα, στην 
έξοδο της τράπεζας κοπής, είτε ανάλογο 
ισοδύναμο σύστημα) θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει 
την ομαλή βέλτιστη εκφόρτωση,  χωρίς να 
επιτρέπει την διασπορά του τεμαχισμένου 
υλικού εκατέρωθεν του μηχανήματος. 

 ΝΑΙ 

  

17 

Οι διαστάσεις του μηχανήματος, θα είναι 
οι πλέων κατάλληλες για την ασφαλή 
λειτουργία του. Θα είναι σε πλήρη 
συμφωνία με τις Ελληνικές και 
Ευρωπαικές προδιαγραφές. 

ΝΑΙ 

  

18 
Το Βάρος του Μηχανήματος θα είναι το 
κατάλληλο για την βέλτιστη εκτέλεση της 
λειτουργίας για την οποία προορίζεται 

 ΝΑΙ 
  

19 

Ο κλαδοθρυμματιστής θα διαθέτει τον 
απαραίτητο φωτισμό σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ. και την ηλεκτρική εγκατάσταση για 
τη σύνδεσή του με το όχημα. 

 ΝΑΙ 

  

20 

Η προσπέλαση σε όλα τα σημεία του 
μηχανήματος για τα οποία απαιτείται είτε 
συχνός έλεγχος είτε συχνή συντήρηση – 
καθαρισμό – λίπανση θα πρέπει να είναι 
εύκολη. 

NAI 

    

21 
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα 
καλύπτεται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

≥ ενός έτους  
    

22 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
προσωπικού (2-χειριστές & 3- τεχνίτες) 
καθώς και  των δοκιμών του μηχανήματος 
θα είναι διάρκειας τριών τουλάχιστον 
εργάσιμων ημερών με έξι ώρες την ημέρα. 
Τα έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

NAI 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

23 

Η Εκπαίδευση θα περιλαμβάνει :                                                                    
˗ Εξοικείωση με το μηχάνημα και 
ονοματολογία                                            ˗ 
Οδήγηση του μηχανήματος                                                                          
˗ Χειρισμός του μηχανήματος                                                                                      
˗ Περιοδική Συντήρηση                                                                                
˗ Συνιστώμενα λιπαντικά                                                                                   
˗ Συνιστώμενα άμεσα υλικά - ανταλλακτικά  

NAI 

    

24 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται με ένα σετ 
βασικών κατάλληλων και απαραίτητων 
εργαλείων για την συντήρηση  του. Επίσης 
θα συνοδεύεται με κατάλογο, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τα βασικά, απαραίτητα 
ανταλλακτικά, σε βάθος διετίας. Στην 
τεχνική περιγραφή να υποβληθούν οι εν 
λόγω κατάλογοι  

NAI 

    

25 
Να περιγραφεί αναλυτικά το είδος και ο 
συνολικός αριθμός των προσφερόμενων 
εργαλείων 

NAI 
    

26 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται με 
Πυροσβεστήρα, φαρμακείο, τρίγωνο 
ασφαλείας και φάρο.  

NAI 
    

27 
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ακολουθεί 
διαδικασίες ISO 9001 

NAI 
    

28 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από Τεχνικό 
Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντηρήσεως 
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

NAI 
    

29 
Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από Τεχνικό 
Εγχειρίδιο Επισκευών στην  Ελληνική ή και 
την Αγγλική. 

NAI 
    

30 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από 
Εικονογραφημένο κατάλογο 
ανταλλακτικών  στην  Ελληνική ή και την 
Αγγλική 

NAI 

    

31 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα 
παραδοθεί εντός έξι  (6) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Να υποβληθεί 
με τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς η 
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

NAI 

    

32 
Ο τόπος παράδοσης θα είναι ο χώρος των 
εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα 
Πατρών. 

NAI 
    

33 
Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης 
βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

NAI 
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Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

34 

Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά                                                                   
Υπεύθυνη δήλωση ότι η χρονική διάρκεια 
για την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων ανέρχεται τουλάχιστον σε 
δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία της 
οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

NAI 

    

35 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος 
προμηθευτής θα αναλάβει δωρεάν 
(εργασία & υλικά ) την προγραμματισμένη 
συντήρηση του μηχανήματος για χρονική 
διάρκεια τουλάχιστον ενός  έτους. 

NAI 

    

36 

Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης.                                                         
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής 
υποχρεούται να συντηρεί και να 
επισκευάζει το μηχάνημα. Ο μέγιστος 
χρόνος απόκρισης για την μετάβαση στον 
τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης  είναι 
εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την 
ειδοποίησή του. 

NAI 

 

  

37 
Το μηχάνημα θα πρέπει να παραδοθεί με 
ένα εφεδρικό ελαστικό έτοιμο προς χρήση. 

NAI 
    

38 

Πριν την παράδοση θα πραγματοποιηθεί 
επίδειξη του οχήματος από τον 
προμηθευτή προκειμένου να διαπιστωθεί 
από την αρμόδια επιτροπή ότι 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις 
και τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

NAI 

    

39 

Στις προσφορές θα αναφερθούν 
αναλυτικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του μηχανήματος, θα κατατεθούν τα 
αναγκαία σχέδια-σκαριφήματα, 
ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και 
θα επισημανθούν οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις όλων των παραγράφων της 
υπόψη τεχνικής περιγραφής που 
ικανοποιούνται. 

NAI 

    

40 

Στην περίπτωση που απαιτηθεί από την 
αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού ο 
προμηθευτής θα πρέπει εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος (δέκα ημερών) από 
την ειδοποίηση του,  να επιδείξει στην 
επιτροπή μηχάνημα ίδιο ή αντίστοιχο του 
υπό προμήθεια μηχανήματος σε πλήρη 
λειτουργία. 

NAI 
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β 

ΟΜΑΔΑ Β1: Πλαστικοί καφέ κάδοι, 4-τροχοι, χωρητικότητας 1100 λίτρων 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικές Απαιτήσεις    

1.1 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι 
καινούργιοι και αμεταχείριστοι 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να έχουν 
κατασκευαστεί το πολύ 12 μήνες πριν από την 
παράδοσή τους 

ΝΑΙ   

1.3 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να 
ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να 
είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και 
βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα 
με μεγάλο όγκο 

ΝΑΙ   

1.4 Χωρητικότητα των κάδων με αποδεκτή απόκλιση 
το πολύ +5% αποδεικνυόμενη από την αναλυτική 
έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το 
πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 

1.100 Λίτρα   

1.5 Ωφέλιμο φορτίο του κάδου σύμφωνα με το ΕΝ 
840 

≥ 440 κιλά    

1.6 Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και 
περίπου στο κέντρο τους πρέπει να είναι 
ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς 
σωλήνες που θα χρησιμεύουν για την ανάρτηση 
του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων 
του απορριμματοφόρου (βραχίονες) 

ΝΑΙ   

1.7 Με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου πρέπει 
να είναι δυνατή η ανύψωση του και με 
ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας 

ΝΑΙ   

1.8 Ο κάδος πρέπει να φέρει τις απαραίτητες 
χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης 
για την εύκολη μετακίνησή του και την 
εργονομική χρήση του 

ΝΑΙ   

1.9 Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
παραδώσουν τους κάδους με όλα τα εξαρτήματα 
και έτοιμους προς χρήση 

ΝΑΙ   

2 Ειδικές απαιτήσεις    

2.1 Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι 
ακέραια (μονομπλόκ) και συγκεκριμένα το κυρίως 
σώμα, συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων 
έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει 
να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα 

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

Να προσκομιστεί η αντίστοιχη  υπεύθυνη δήλωση 

ΝΑΙ   

2.3 Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να έχουν 
απόλυτη ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες -5 έως 
50 βαθμών Κελσίου, σε κλιματολογικές μεταβολές 
(και μάλιστα απότομες) και σε χημικές 
αντιδράσεις 

ΝΑΙ   

2.4 Το υλικό κατασκευής πρέπει να έχει ομοιόμορφη 
και σταθερή πυκνότητα σ' όλα τα σημεία του 
κάδου 

ΝΑΙ   

2.5 Πάχος του πυθμένα του κάδου   ≥ 5 χιλιοστά   

2.6 Πάχος του σώματος του κάδου ≥ 4 χιλιοστά   

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

ΝΑΙ   

3 Κυρίως σώμα (κορμός)    

3.1 Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει 
σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα 
διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα 
απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή 
του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό 

ΝΑΙ   

3.2 Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται 
κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το 
κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερες 
πλευρές (τοιχώματα)  του,  θα πρέπει να φέρει 
ειδικά στοιχεία ενίσχυσης (νευρώσεις) ώστε να 
αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων 
κατά την χρήση του.  

ΝΑΙ   

3.3 
Το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον 
από τις τέσσερες πλευρές του, ισχυρές κάθετες 
νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών 

ΝΑΙ   

3.4 Οι κατάλληλες ενισχύσεις αφορούν και σε όλα τα 
σημεία στήριξης των βραχιόνων ανύψωσης, 
στήριξης των τροχών, πυθμένα, κ.λ.π. 

ΝΑΙ   
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3.5 Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις 
καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το 
άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου 
το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να 
περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ), 
τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένες υποδοχές 
κατάλληλες να δεχτούν  ισχυρούς μεντεσέδες 
μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ 
ευθείας και σταθερά στο σώμα 

ΝΑΙ   

3.6 Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι όσο το δυνατό 
μεγαλύτεροι, έτσι ώστε οι δυνάμεις καταπόνησης 
να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και 
να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους 

ΝΑΙ   

3.7 Αποκλείονται διανοίξεις οπών στο κυρίως σώμα ή 
το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, 
πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 

ΝΑΙ   

4 Τροχοί 

4.1 Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως 
τύπου από συμπαγές ελαστικό για αθόρυβη 
κύλιση 

ΝΑΙ   

4.2 Ο κάθε τροχός ανεξάρτητα πρέπει να έχει 
ικανότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα 
κατά 360 μοίρες έτσι ώστε ο κάδος να είναι 
ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να 
μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

5 Οπή καθαρισμού    

5.1 Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο 
του  υποχρεωτικά θα υπάρχει ειδική οπή που θα 
κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ 
αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την 
εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου 

ΝΑΙ   

5.2 Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό 
καπάκι  και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει 
απόλυτη στεγανότητα 

ΝΑΙ   
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6 Καπάκι κάδου    

6.1 Το καπάκι πρέπει να είναι επίπεδο ή καμπυλωτό 
και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για 
την τοποθέτηση των απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

6.2 Πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή και 
νευρώσεις για ενίσχυση για να αντέχει σε 
καταπονήσεις και χτυπήματα. 

ΝΑΙ   

6.3 Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους 
μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να 
συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά 
σχεδιασμένων  μεντεσέδων  

ΝΑΙ   

6.4 Αποκλείονται διανοίξεις οπών στο κυρίως σώμα ή 
το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, 
πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 

ΝΑΙ   

6.5 Το καπάκι θα πρέπει να ανοίγει επίσης και με 
ειδικό ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από 
γαλβανισμένο μέταλλο για την μακροχρόνια 
αντοχή του στην οξείδωση 

ΝΑΙ   

6.6 Ο ποδομοχλός θα στηρίζεται στις βάσεις των 
τροχών και σε καμία περίπτωση στο σώμα του 
κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος. 

ΝΑΙ   

6.7 Ο ποδομοχλός πρέπει να διαθέτει και μηχανισμό 
απόσβεσης-ανάσχεσης έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται το αργό, ομαλό και χωρίς θόρυβο 
κλείσιμο μετά την άφεση 

ΝΑΙ   

7 Άλλα στοιχεία    

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

7.3 Στα σημεία στήριξης των μηχανολογικών 
εξαρτημάτων να έχουν πρόσθετη ενίσχυση 
(ποδομοχλός, ρόδες κλπ) 

ΝΑΙ   
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8 Χρωματισμός    

8.1 Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ ΝΑΙ   

8.2 Ο χρωματισμός θα έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη ΝΑΙ   

8.3 Οι κάδοι θα διαθέτουν εκτύπωση πολυχρωμίας 
[τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρωμάτων] τύπου IML,  
στο εμπρόσθιο τμήμα του κυρίως σώματος, 
δηλαδή εκτύπωση ετικέτας στο καλούπι του 
προϊόντος κατά την διαδικασία της παραγωγής. Η 
ενσωματωμένη ετικέτα, θα πρέπει να είναι 
υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων, να 
μην αλλοιώνεται, να μην αποχωρίζεται από το 
προϊόν και να διαθέτει επικάλυψη προστασίας 
από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι διαστάσεις της 
ετικέτας θα είναι κατάλληλες για το μέγεθος του 
κάθε κάδου, (διάσταση Α3 ή παραπάνω) και το 
ακριβές περιεχόμενο (στοιχεία ιδιοκτησίας του 
Δήμου, μήνυμα, εικόνα, κ.λ.π.) θα καθορισθεί από 
την Υπηρεσία.  

ΝΑΙ   

9 Δείγμα    

9.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 
πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 
κάθε  προσφερόμενου είδους καθώς  και  η  
συμμόρφωσή  του προς  τις  τεχνικές προδιαγραφές, 
πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,  
εντός δέκα (10) ημερών  από  την  έγγραφη  
ειδοποίησή  τους  οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν  
δείγμα του προσφερόμενου κάδου.  Τα δείγματα θα 
δοκιμαστούν, σε συνεννόηση με τη Δ/νση 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού στα υπάρχοντα απορριμματοφόρα του 
Δήμου και θα επιστραφούν, μετά την ανάδειξη του 
τελικού μειοδότη από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σε 
όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πλην των 
δειγμάτων του μειοδότη. 

ΝΑΙ   

10 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη    

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

ΝΑΙ   

10.1.1 Εγγύηση καλής  λειτουργίας   ≥ 2 έτη   

10.1.2 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών ≥ 3 έτη   

10.2 Προσκόμιση πιστοποιητικών ποιότητας και 
ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντιστοίχων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά ΕΝ 840-2/5/6 

ΝΑΙ   
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10.3 Πιστοποιητικά ασφαλείας CE για τον 
συγκεκριμένο τύπο κάδου 

ΝΑΙ   

10.4 Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 του 
κατασκευαστή και του προμηθευτή ή ισοδύναμο 
αυτού 

ΝΑΙ   

10.5 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14000 του κατασκευαστή των κάδων ή ισοδύναμο 
αυτού 

ΝΑΙ   

10.6 O προμηθευτής, εφόσον δεν κατασκευάζει ο ίδιος 
τους κάδους, πρέπει να διαθέτει συμβόλαιο 
αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού τους 
οίκου, με διάρκεια τουλάχιστον όση και η 
διάρκεια της εγγύησης παροχής ανταλλακτικών 

ΝΑΙ   

11 Παράδοση κάδων    

11.1 Η  τελική  παράδοση των κάδων  θα γίνει  στην 
έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή 

ΝΑΙ   

11.2 Χρόνος παράδοσης κάδων (από την παραγγελία 
τους) 

≤ 6 μηνών   

12 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς 

   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

12.3 Για την αποφυγή αναερόβιων συνθηκών ζύμωσης, 
την συγκέντρωση  βιοαερίων και οσμών ο κάδος 
θα πρέπει να φέρει σε κατάλληλα σημεία τον 
απαραίτητο και προβλεπόμενο αριθμό  
(Ενδεικτικά αναφέρεται : στο άνω και στο κάτω 
μέρος των δύο πλαϊνών τοιχωμάτων) ειδικών 
στομίων εξαερισμού κατάλληλης διατομής 
[Ενδεικτικά αναφέρεται :  κυκλικής διατομής, 
επαρκούς διαμέτρου (ενδεικτικά 65 mm)]. Τα 
στόμια πρέπει να είναι προστατευμένα π.χ.  με 
πλαστική σχάρα, ώστε να μη μπαίνουν έντομα 
στον κάδο.  

ΝΑΙ   
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1 Γενικές Απαιτήσεις    

1.1 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι 
καινούργιοι και αμεταχείριστοι 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να έχουν 
κατασκευαστεί το πολύ 12 μήνες πριν από την 
παράδοσή τους 

ΝΑΙ   

1.3 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να 
ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6  και να 
είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και 
βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα 
με μεγάλο όγκο 

ΝΑΙ   

1.4 Χωρητικότητα των κάδων με αποδεκτή απόκλιση 
το πολύ +5% αποδεικνυόμενη από την αναλυτική 
έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το 
πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 

660 Λίτρα   

1.5 Ωφέλιμο φορτίο του κάδου σύμφωνα με το ΕΝ 
840 

≥ 300 κιλά  
  

1.6 Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και 
περίπου στο κέντρο τους πρέπει να είναι ακλόνητα 
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που θα 
χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον 
μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου 
(βραχίονες) 

ΝΑΙ   

1.7 Με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου πρέπει να 
είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό 
σύστημα τύπου κτένας 

ΝΑΙ   

1.8 Ο κάδος πρέπει να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές 
κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη 
μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του 

ΝΑΙ   

1.9 Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν 
τους κάδους με όλα τα εξαρτήματα και έτοιμους προς 
χρήση 

ΝΑΙ   

2 Ειδικές απαιτήσεις    

2.1 Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι ακέραια 
(μονομπλόκ) και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα, 
συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του 
καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν 
αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα 

ΝΑΙ   

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

Να προσκομιστεί η αντίστοιχη  υπεύθυνη δήλωση 

ΝΑΙ   
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2.3 Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να έχουν 
απόλυτη ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες -5 έως 
50 βαθμών Κελσίου, σε κλιματολογικές μεταβολές 
(και μάλιστα απότομες) και σε χημικές 
αντιδράσεις 

ΝΑΙ   

2.4 Το υλικό κατασκευής πρέπει να έχει ομοιόμορφη 
και σταθερή πυκνότητα σ' όλα τα σημεία του 
κάδου 

ΝΑΙ   

2.5 Πάχος του πυθμένα του κάδου   ≥ 5 χιλιοστά   

2.6 Πάχος του σώματος του κάδου ≥ 4 χιλιοστά   

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

ΝΑΙ   

3 Κυρίως σώμα (κορμός)    

3.1 Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει 
σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα 
διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα 
απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή 
του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό 

ΝΑΙ   

3.2 Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται 
κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το 
κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερες 
πλευρές (τοιχώματα)  του,  θα πρέπει να φέρει 
ειδικά στοιχεία ενίσχυσης (νευρώσεις) ώστε να 
αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων 
κατά την χρήση του.  

ΝΑΙ   

3.3 Το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον 
από τις τέσσερες πλευρές του, ισχυρές κάθετες 
νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών 

ΝΑΙ   

3.4 Οι κατάλληλες ενισχύσεις αφορούν και σε όλα τα 
σημεία στήριξης των βραχιόνων ανύψωσης, 
στήριξης των τροχών, πυθμένα, κ.λ.π. 

ΝΑΙ   

3.5 Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις 
καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το 
άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου 
το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να 
περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ), 
τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένες υποδοχές 
κατάλληλες να δεχτούν  ισχυρούς μεντεσέδες 
μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ 
ευθείας και σταθερά στο σώμα 

ΝΑΙ   
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3.6 Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι όσο το δυνατό 
μεγαλύτεροι, έτσι ώστε οι δυνάμεις καταπόνησης 
να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και 
να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους 

ΝΑΙ   

3.7 Αποκλείονται διανοίξεις οπών στο κυρίως σώμα ή 
το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, 
πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 

ΝΑΙ   

4 Τροχοί 

4.1 Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως 
τύπου από συμπαγές ελαστικό για αθόρυβη 
κύλιση 

ΝΑΙ   

4.2 Ο κάθε τροχός ανεξάρτητα πρέπει να έχει 
ικανότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα 
κατά 360 μοίρες έτσι ώστε ο κάδος να είναι 
ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να 
μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

5 Οπή καθαρισμού    

5.1 Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο 
του  υποχρεωτικά θα υπάρχει ειδική οπή που θα 
κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ 
αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την 
εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου 

ΝΑΙ   

5.2 Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό 
καπάκι  και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει 
απόλυτη στεγανότητα 

ΝΑΙ   

6 Καπάκι κάδου    

6.1 Το καπάκι πρέπει να είναι επίπεδο ή καμπυλωτό 
και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για 
την τοποθέτηση των απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

6.2 Πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή και 
νευρώσεις για ενίσχυση για να αντέχει σε 
καταπονήσεις και χτυπήματα. 

ΝΑΙ   
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6.3 Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους 
μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να 
συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά 
σχεδιασμένων  μεντεσέδων  

ΝΑΙ   

6.4 Αποκλείονται διανοίξεις οπών στο κυρίως σώμα ή 
το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, 
πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 

ΝΑΙ   

6.5 Το καπάκι θα πρέπει να ανοίγει επίσης και με 
ειδικό ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από 
γαλβανισμένο μέταλλο για την μακροχρόνια 
αντοχή του στην οξείδωση 

ΝΑΙ   

6.6 Ο ποδομοχλός θα στηρίζεται στις βάσεις των 
τροχών και σε καμία περίπτωση στο σώμα του 
κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος. 

ΝΑΙ   

6.7 Ο ποδομοχλός πρέπει να διαθέτει και μηχανισμό 
απόσβεσης-ανάσχεσης έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται το αργό, ομαλό και χωρίς θόρυβο 
κλείσιμο μετά την άφεση 

ΝΑΙ   

7 Άλλα στοιχεία    

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

7.3 Στα σημεία στήριξης των μηχανολογικών 
εξαρτημάτων να έχουν πρόσθετη ενίσχυση 
(ποδομοχλός, ρόδες κλπ) 

ΝΑΙ   

8 Χρωματισμός    

8.1 Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ ΝΑΙ   

8.2 Ο χρωματισμός θα έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη ΝΑΙ   



 

Σελίδα 140 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

8.3 Οι κάδοι θα διαθέτουν εκτύπωση πολυχρωμίας 
[τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρωμάτων] τύπου IML,  
στο εμπρόσθιο τμήμα του κυρίως σώματος, 
δηλαδή εκτύπωση ετικέτας στο καλούπι του 
προϊόντος κατά την διαδικασία της παραγωγής. Η 
ενσωματωμένη ετικέτα, θα πρέπει να είναι 
υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων, να 
μην αλλοιώνεται, να μην αποχωρίζεται από το 
προϊόν και να διαθέτει επικάλυψη προστασίας 
από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι διαστάσεις της 
ετικέτας θα είναι κατάλληλες για το μέγεθος του 
κάθε κάδου, (διάσταση Α3 ή παραπάνω) και το 
ακριβές περιεχόμενο (στοιχεία ιδιοκτησίας του 
Δήμου, μήνυμα, εικόνα, κ.λ.π.) θα καθορισθεί από 
την Υπηρεσία.  

ΝΑΙ   

9 Δείγμα    

9.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν 
πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 
κάθε  προσφερόμενου είδους καθώς  και  η  
συμμόρφωσή  του προς  τις  τεχνικές προδιαγραφές, 
πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή,  εντός δέκα (10) ημερών  από  την  έγγραφη  
ειδοποίησή  τους  οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν  
δείγμα του προσφερόμενου κάδου.  Τα δείγματα θα 
δοκιμαστούν, σε συνεννόηση με τη Δ/νση 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού στα υπάρχοντα απορριμματοφόρα του 
Δήμου και θα επιστραφούν, μετά την ανάδειξη του 
τελικού μειοδότη από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πλην 
των δειγμάτων του μειοδότη. 

ΝΑΙ   

10 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη    

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

ΝΑΙ   

10.1.1 Εγγύηση καλής  λειτουργίας   ≥ 2 έτη   

10.1.2 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών ≥ 3 έτη   

10.2 Προσκόμιση πιστοποιητικών ποιότητας και 
ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντιστοίχων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά ΕΝ 840-2/5/6 

ΝΑΙ   

10.3 Πιστοποιητικά ασφαλείας CE για τον 
συγκεκριμένο τύπο κάδου 

ΝΑΙ   

10.4 Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 του 
κατασκευαστή και του προμηθευτή ή ισοδύναμο 
αυτού 

ΝΑΙ   
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10.5 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14000 του κατασκευαστή των κάδων ή ισοδύναμο 
αυτού 

ΝΑΙ   

10.6 O προμηθευτής, εφόσον δεν κατασκευάζει ο ίδιος 
τους κάδους, πρέπει να διαθέτει συμβόλαιο 
αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού τους 
οίκου, με διάρκεια τουλάχιστον όση και η 
διάρκεια της εγγύησης παροχής ανταλλακτικών 

ΝΑΙ   

11 Παράδοση κάδων    

11.1 Η  τελική  παράδοση των κάδων  θα γίνει  στην 
έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή 

ΝΑΙ   

11.2 Χρόνος παράδοσης κάδων (από την παραγγελία 
τους) 

≤ 6 μηνών   

12 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς 

   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

12.3 Για την αποφυγή αναερόβιων συνθηκών ζύμωσης, 
την συγκέντρωση  βιοαερίων και οσμών ο κάδος 
θα πρέπει να φέρει σε κατάλληλα σημεία τον 
απαραίτητο και προβλεπόμενο αριθμό  
(Ενδεικτικά αναφέρεται : στο άνω και στο κάτω 
μέρος των δύο πλαϊνών τοιχωμάτων) ειδικών 
στομίων εξαερισμού κατάλληλης διατομής 
[Ενδεικτικά αναφέρεται :  κυκλικής διατομής, 
επαρκούς διαμέτρου (ενδεικτικά 65 mm)]. Τα 
στόμια πρέπει να είναι προστατευμένα π.χ.  με 
πλαστική σχάρα, ώστε να μη μπαίνουν έντομα 
στον κάδο.  

ΝΑΙ   
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ΟΜΑΔΑ Β3: Πλαστικοί καφέ κάδοι, 2-τροχοι, χωρητικότητας 80 λίτρων 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικές Απαιτήσεις    

1.1 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι 
καινούργιοι και αμεταχείριστοι 

ΝΑΙ   

1.2 Πρέπει να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά και 
εμπορικά απορρίμματα 

ΝΑΙ   

1.3 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να έχουν 
κατασκευαστεί το πολύ 12 μήνες πριν από την 
παράδοσή τους 

ΝΑΙ   

1.4 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να 
ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840.  Να 
υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η σχετική 
πιστοποίηση 

ΝΑΙ   

1.5 Χωρητικότητα των κάδων με αποδεκτή απόκλιση 
το πολύ +5% αποδεικνυόμενη από την αναλυτική 
έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το 
πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 

80 Λίτρα   

1.6 Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό 
πρέπει να είναι με  ειδική ενίσχυση για μεγάλη 
διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή 
πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς 
ανύψωσης τύπου "χτένας" 

ΝΑΙ   

1.7 Ο κάδος πρέπει να φέρει τις απαραίτητες 
χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης 
για την εύκολη μετακίνησή του και την 
εργονομική χρήση του 

ΝΑΙ   

1.8 Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
παραδώσουν τους κάδους με όλα τα εξαρτήματα 
και έτοιμους προς χρήση 

ΝΑΙ   

2 Ειδικές απαιτήσεις    

2.1 Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης 
ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά 
πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά 
από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές 
(μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις.             Να 
προσκομιστεί η αντίστοιχη  υπεύθυνη δήλωση 

ΝΑΙ   

2.2 Το υλικό κατασκευής πρέπει να έχει ομοιόμορφη 
και σταθερή πυκνότητα σ' όλα τα σημεία του 
κάδου 

ΝΑΙ   
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2.3 Τα μεταλλικά τμήματα να είναι υψηλής αντοχής 
και να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία για 
αντιοξειδωτική προστασία. 

ΝΑΙ   

2.4 Βάρος του πλήρους κενού κάδου  ≤ 10 κιλά   

2.5 Ωφέλιμο φορτίο κάδου ≥ 30κιλά   

2.6 Πάχος του σώματος του κάδου ≥ 3 χιλιοστά   

2.7 Πάχος του πυθμένα του κάδου ≥ 4 χιλιοστά   

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

ΝΑΙ   

3 Κυρίως σώμα (κορμός)    

3.1 Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 
σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό 
να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να 
μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. 

ΝΑΙ   

3.2 Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες 
επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική 
επιφάνεια πρέπει να εγγυώνται την καθαριότητα 
και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν 
χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες 

ΝΑΙ   

4 Τροχοί 

4.1 Ο κάδος πρέπει  να έχει δύο τροχούς σταθερής 
κατεύθυνσης 

ΝΑΙ   

4.2 Διάμετρος τροχού 200 mm   

4.3 Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που 
εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη 
μετακίνηση 

ΝΑΙ   

4.4 Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  
εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε 
επικλινή εδάφη ή σκάλες 

ΝΑΙ   

4.5 Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής  
γαλβανισμένο ατσάλι 

ΝΑΙ   

4.6 Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει 
μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων 

ΝΑΙ   

5 Οπή καθαρισμού    
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5.1 Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο 
του  υποχρεωτικά θα υπάρχει ειδική οπή που θα 
κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ 
αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την 
εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου 

ΝΑΙ   

5.2 Η οπή αυτή θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό 
καπάκι βιδωτά και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

ΝΑΙ   

6 Καπάκι κάδου    

6.1 Το καπάκι πρέπει να είναι επίπεδο ή καμπυλωτό 
και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για 
την τοποθέτηση των απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

6.2 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 κι αν αυτό 
παραμείνει τελείως ανοιχτό  

ΝΑΙ   

6.3 To καπάκι πρέπει να έχει δύο χειρολαβές 
τοποθετημένες εργονομικά ώστε να 
διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση 
των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα 
με απλό τράβηγμα προς τα επάνω 

ΝΑΙ   

6.4 To καπάκι όταν είναι κλειστό πρέπει να εφαρμόζει 
ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η 
διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού 
στον κάδο 

ΝΑΙ   

7 Άλλα στοιχεία    

7.1 Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για 
ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 
σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών 
προδιαγραφών με σύστημα τύπου «χτένας» 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

8 Χρωματισμός    

8.1 Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου ΝΑΙ   
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8.2 Ο χρωματισμός θα έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη ΝΑΙ   

8.3 Οι κάδοι θα διαθέτουν στοιχεία ιδιοκτησίας του 
Δήμου με αυτοκόλλητο ή με ανεξίτηλη 
θερμοεκτύπωση. Οι διαστάσεις της ετικέτας θα 
είναι κατάλληλες για το μέγεθος του  κάδου, 
(διάσταση Α5 ή παραπάνω). Το ακριβές 
περιεχόμενο θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

9 Δείγμα    

9.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία κάθε  προσφερόμενου είδους 
καθώς  και  η  συμμόρφωσή  του προς  τις  
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον 
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,  εντός δέκα 
(10) ημερών  από  την  έγγραφη  ειδοποίησή  τους  
οι διαγωνιζόμενοι  να επιδείξουν  δείγμα του 
προσφερόμενου κάδου.  Τα δείγματα θα 
δοκιμαστούν, σε συνεννόηση με τη Δ/νση 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού στα υπάρχοντα απορριμματοφόρα 
του Δήμου και θα επιστραφούν, μετά την 
ανάδειξη του τελικού μειοδότη από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε όλους τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό, πλην των δειγμάτων του μειοδότη. 

ΝΑΙ   

10 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη    

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

ΝΑΙ   

10.1.1 Εγγύηση καλής  λειτουργίας   ≥ 2 έτη   

10.1.2 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών ≥ 3 έτη   

10.2 Προσκόμιση πιστοποιητικών ποιότητας και 
ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντιστοίχων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά ΕΝ 840  

ΝΑΙ   

10.3 Πιστοποιητικά ασφαλείας CE για τον 
συγκεκριμένο τύπο κάδου 

ΝΑΙ   

10.4 Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 του 
κατασκευαστή και του προμηθευτή ή ισοδύναμο 
αυτού 

ΝΑΙ   

10.5 Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14000 του κατασκευαστή των κάδων ή ισοδύναμο 
αυτού 

ΝΑΙ   
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10.6 O προμηθευτής, εφόσον δεν κατασκευάζει ο ίδιος 
τους κάδους, πρέπει να διαθέτει συμβόλαιο 
αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού τους 
οίκου, με διάρκεια τουλάχιστον όση και η 
διάρκεια της εγγύησης παροχής ανταλλακτικών 

ΝΑΙ   

11 Παράδοση κάδων    

11.1 Η  τελική  παράδοση των κάδων  θα γίνει  στην 
έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή 

ΝΑΙ   

11.2 Χρόνος παράδοσης κάδων (από την παραγγελία 
τους) 

≤ 6 μηνών   

12 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς 

   

12.1 Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του 
ανακλαστικά σήματα σύμφωνα  με τον Κ.Ο.Κ. για 
να είναι ορατός τη νύκτα 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

12.3 Για την αποφυγή αναερόβιων συνθηκών ζύμωσης, 
την συγκέντρωση  βιοαερίων και οσμών ο κάδος 
θα πρέπει να φέρει σε κατάλληλα σημεία τον 
απαραίτητο και προβλεπόμενο αριθμό  
(Ενδεικτικά αναφέρεται : στο άνω και στο κάτω 
μέρος των δύο πλαϊνών τοιχωμάτων) ειδικών 
στομίων εξαερισμού κατάλληλης διατομής 
[Ενδεικτικά αναφέρεται :  κυκλικής διατομής, 
επαρκούς διαμέτρου (ενδεικτικά 65 mm)]. Τα 
στόμια πρέπει να είναι προστατευμένα π.χ.  με 
πλαστική σχάρα, ώστε να μη μπαίνουν έντομα 
στον κάδο.  

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικές Απαιτήσεις    

1.1 

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως 
καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης 
κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου 

ΝΑΙ 

  

1.2 

Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για την ταχεία 
ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων, όπως 
φλούδες από φρούτα και λαχανικά, κομμένα 
κλαδιά, φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα 
κ.λπ., 

ΝΑΙ 

  

1.3 
Να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 315 λίτρων ± 
5% και να είναι κατάλληλοι για οικιακή 
κομποστοποίηση 

ΝΑΙ 
  

1.4 

Ο κάθε κάδος θα συνοδεύεται από:  

α) ένα τεμάχιο αναδευτήρα,  

β) σταθεροποιητή ρΗ ποσότητας τουλάχιστον 
0,250 Κg, 

γ) ζωντανοί γόνοι γαιοσκωλήκων ποσότητας ≥ 1 lt.  

ΝΑΙ 

  

1.5 

Θα είναι τύπου «κήπου», δηλαδή αερόβιας 
λιπασματοποίησης χωρίς την ανάγκη προσθήκης 
ειδικών σκευασμάτων αναερόβιας ζύμωσης σε 
υγρή ή στερεά μορφή. 

ΝΑΙ 

  

1.6 

Η βάση του κάδου θα είναι κατάλληλη ώστε να 
επιτρέπει την απευθείας επαφή των οργανικών 
απορριμμάτων με το χώμα ώστε να επιτυγχάνεται 
ο άμεσος εμπλουτισμός τους από 
μικροοργανισμούς.  

ΝΑΙ 

  

1.7 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση εκπαίδευσης 
του προσωπικού του Δήμου και ενδιαφερόμενων 
δημοτών, διάρκειας περίπου δύο ωρών  για κάθε 
μία από τις πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες του 
Δήμου που θα μοιραστούν οι κάδοι, στο πλαίσιο 
ενημερωτικών σεμιναρίων για την 
κομποστοποίηση και σε χώρους (αίθουσες) που 
θα παραχωρήσει ο Δήμος. 

ΝΑΙ 

  

1.8 

Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος 
της ωφέλιμης ζωής του ΝΑΙ 
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1.9 

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

ΝΑΙ 

  

2 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2.1 

Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι 
πολυαιθυλένιο, υψηλού μοριακού βάρους και 
πιέσεως, φυσιολογικά αβλαβές, ανθεκτικό στη σήψη 
και τη διάβρωση, στις ακραίες θερμοκρασίες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και ανθεκτικό στα 
οξέα και τις χημικές ουσίες.  

ΝΑΙ 

  

2.2 

Οι διαστάσεις των κάδων οικιακής 
κομποστοποίησης θα πρέπει να είναι οι πλέον 
κατάλληλες και σε πλήρη αντιστοιχία με την 
χωρητικότητα των κάδων. Ενδεικτικά για 
χωρητικότητα κάδου 310 λίτρων αναφέρεται  ότι :  η 
διάμετρος ή διαγώνιος (σε κάτοψη, ανάλογα με το 
σχήμα) των κάδων, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από 1,10 μέτρα  και αντίστοιχα το ύψος τους δεν 
πρέπει να ξεπερνά το 1,50 μέτρα. 

ΝΑΙ 

  

2.3 

Θα διαθέτουν σύστημα οπών κατάλληλο για επαρκή 
αερισμό, αλλά παράλληλα όχι υπερβολικό ώστε να 
μειώνει την υγρασία και να καθυστερεί την 
διαδικασία της λιπασματοποίησης. Το σύστημα 
οπών θα είναι τέτοιο ώστε να αποτρέπει την είσοδο 
εντόμων και τρωκτικών. 

ΝΑΙ 

  

2.4 
Τα τοιχώματα θα πρέπει να λειτουργούν μονωτικά 
για αποφυγή πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών 
θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κάδου.   

ΝΑΙ 
  

2.5 

Το καπάκι πρέπει να ανασηκώνεται εύκολα για την 
απόρριψη των οργανικών απορριμμάτων και να 
ανοίγει κατά τρόπο που να επιτρέπει την άνετη ρίψη 
των υλικών. 

ΝΑΙ 

  

2.6 

Πρέπει στο κάτω μέρος του κυρίου σώματος των 
κάδων, να υπάρχει κατάλληλο άνοιγμα, με θυρίδα 
για την αφαίρεση των αποσυντεθειμένων οργανικών 
απορριμμάτων. Η θυρίδα πρέπει να ανοίγει εύκολα, 
ενώ το άνοιγμα θα διασφαλίζει την διευκόλυνση της 
εξαγωγής του ετοίμου λιπάσματος 

ΝΑΙ 

  

2.7 

Η βάση των κάδων πρέπει να είναι συμπαγής, 
διάτρητη και αποσπώμενη ή σε κάθε περίπτωση η 
πλέον κατάλληλη για την βέλτιστη λειτουργία του 
κάδου. Πρέπει να διαθέτει στενά ανοίγματα που 
να ευνοούν την είσοδο των μικροοργανισμών και 
να αποτρέπουν την είσοδο μικρών και 
κατοικίδιων ζώων. 

ΝΑΙ 
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2.8 

Ο κάδος θα εξασφαλίζει στο προς 
κοµποστοποίηση βιοαπόβλητο, προστασία από 
τις θερµοκρασιακές µεταβολές, την υγρασία 
(βροχή, κλπ.) και τον αέρα, µε επαρκή αερισµό και 
σταθεροποιηµένη υγρασία, ώστε να 
διευκολύνεται η ταχεία και αποτελεσµατική 
οξείδωση και ωρίµανση. 

ΝΑΙ 

  

3 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

3.1 

Τα είδη θα παραδοθούν με όλο τους τον 
εξοπλισμό, έτοιμα για χρήση. Πρέπει να 
συνοδεύονται από οδηγίες συναρμολόγησης και 
χρήσης και ενδεχομένως κατάλογο 
ανταλλακτικών, όλα απαραιτήτως και στα 
ελληνικά. 

ΝΑΙ 

  

3.2 

Στα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να υπάρχει 
ευανάγνωστη επιγραφή με τα στοιχεία που θα 
παράσχει κατόπιν συνεννοήσεως ο Δήμος 
Πατρέων. 

ΝΑΙ 

  

3.3 

Οι κάδοι θα πρέπει να  έχουν σκούρο χρώμα για 
καλύτερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας 
και διατήρηση υψηλότερων θερμοκρασιών που 
διευκολύνουν την διαδικασία της 
κομποστοποίησης. 

ΝΑΙ 

  

3.4 

Οι κάδοι θα πρέπει να συνοδεύονται με εγγύηση 
καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο 
ετών.  ΝΑΙ 

  

3.5 

Εργαλείο ανάδευσης : Ο κάθε κάδος θα 
συνοδεύεται από ένα εργαλείο ανάδευσης 
κομπόστ μήκους 100 cm ± 15%, κατασκευασμένο 
από γαλβανισμένο χάλυβα ( ή αντίστοιχο 
ισοδύναμο υλικό) και διαμέτρου ανάδευσης 
περίπου 12 cm,  μεγάλης αντοχής, το οποίο θα 
έχει την δυνατότητα να αναδεύει αλλά και να 
αερίζει το κομπόστ. Το σχήμα του θα είναι το 
πλέον κατάλληλο (π.χ. σπειροειδές) έτσι ώστε 
κατά την χρήση του, θα πρέπει να βοηθάει την 
ανάμιξη και να διευκολύνει την διείσδυση της 
οργανικής μάζας. 

ΝΑΙ 

  

3.6 

Σταθεροποιητής ρΗ:  Ο κάθε κάδος θα 
συνοδεύεται από σταθεροποιητή ρΗ ποσότητας 
τουλάχιστον 0,250 Κg.   

ΝΑΙ 
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3.7 

Γαιοσκώληκες :  Ο κάθε κάδος θα συνοδεύεται 
από ζωντανούς γόνους γαιοσκωλήκων, 
κατάλληλης κατηγορίας / είδους για 
κομποστοποίηση και για χρήση σε 
κομποστοποιητές,  μέσα σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο υπόστρωμα που θα τους 
εξασφαλίζει την τροφή και το ιδανικό περιβάλλον 
επιβίωσης και μεταφοράς, μέχρι την εγκατάστασή 
τους στον κάδο κομποστοποίησης, ποσότητας 
τουλάχιστον 1 λίτρου. 

Στην  προσφορά θα αναφέρεται το είδος του 
γόνου των γαιοσκωλήκων καθώς επίσης θα 
υποβληθεί  το απαραίτητο έντυπο υλικό (σχετικά 
προσπέκτους, βεβαιώσεις, κ.λπ.) όπου θα 
αποδεικνύεται η καταλληλότητα του είδους, για 
την χρήση για την οποία προορίζονται. 

Οι γαιοσκώληκες θα παραδίδονται από τον 
ανάδοχο στον Δήμο, εντός 10 ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, με τρόπο που θα 
διασφαλίζει την συντήρηση / επιβίωση των 
γαιοσκωλήκων ικανοποιητικές ημέρες, μέχρι και 
την παράδοσή τους στους ενδιαφερομένους που 
θα τους χρησιμοποιήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση 
οι γαιοσκώληκες θα αντικαθίστανται με ευθύνη 
του αναδόχου. 

ΝΑΙ 

  

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ    

4.1 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 
αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη 
μετάφραση αυτής 

ΝΑΙ 

  

4.1.1 

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

ΝΑΙ 

  

4.1.2 

Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης που τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος 
κατασκευαστής του κάδου (ενδεικτικά, μη 
πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική 
διαδικασία εντός του ISO 9001 ή ISO 14001 ή 
EMAS κτλ.). Να δοθεί αντίγραφο της σχετικής 
πιστοποίησης ή σχετικό τεκμηριωτικό υλικό  σε 
περίπτωση μη πιστοποιημένου Συστήματος 

ΝΑΙ 

  

5 Δείγμα    
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5.1 

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

ΝΑΙ 

  

6 Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη    

6.1 

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

ΝΑΙ 

  

6.1.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο 
(σε 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) 

≥ 2 έτη 

  

6.1.2 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του 
Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν 
τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ 

  

6.1.3 

Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες 
δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς 
κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια 
(σε έτη) που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο 
Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον 
Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον 
Προμηθευτή) 

≥ 10 έτη 

  

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

<= 10 
  

6.1.5 

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 

ΝΑΙ 

  

6.1.6 

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού 
και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό 

ΝΑΙ 
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6.2 

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

ΝΑΙ 

  

6.3 
Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον 
παραπάνω τιμοκατάλογο 

>=25 
  

7 Χρόνος Παραδοσης    

7.1 
Χρόνος παράδοσης κάδων (από την παραγγελία 
τους) 

≤ 6 μηνών 
  

7.2 
Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα 
του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή 

ΝΑΙ 
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ΟΜΑΔΑ Β5: Κάδοι οικιακοί, χωρητικότητας  10 λίτρα 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Γενικές Απαιτήσεις    

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

ΝΑΙ 
  

1.2 

Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για την ταχεία 
ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων, όπως 
φλούδες από φρούτα και λαχανικά, κομμένα 
κλαδιά, φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα 
κ.λπ., 

ΝΑΙ 

  

1.3 

Οι κάδοι θα έχουν χωρητικότητα  τουλάχιστον 10 
lt λίτρων και θα είναι κατάλληλοι να 
χρησιμοποιηθούν για την προδιαλογή αποβλήτων 
στην πηγή καθώς επίσης θα αποτελούνται  από το 
κυρίως σώµα, το καπάκι και τη χειρολαβή. 

ΝΑΙ 

  

1.4 
Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι, σύµφωνα µε 
τις  Ελληνικές και τις  ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

ΝΑΙ 
  

1.5 
Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να 
διασφαλίζουν τη χωρητικότητα των 10lt,  

ΝΑΙ 

  

1.6 

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

ΝΑΙ 

  

2 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2.1 

Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο, 
ώστε να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και 
να µην υπόκεινται σε παραµορφώσεις. Ο κάδος 
να έχει στρογγυλεµένες γωνίες και λεία εσωτερική 
του επιφάνεια, ώστε να αποτρέπεται η συλλογή 
υπολειµµάτων σε γωνίες και κατά συνέπεια να 
εγγυάται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του. 
Να διαθέτει χωνευτή χειρολαβή στο σώμα  του 
κάδου(ή αντίστοιχο ισοδύναμο σύστημα), ώστε να 
καθιστάτε ευκολότερη η μεταφορά και  το 
άδειασµα του κάδου, όταν αυτός είναι 
ανεστραµµένος. 

 

ΝΑΙ 

  



 

Σελίδα 154 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.2 

Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, ανακυκλώσιµο πολυπροπυλένιο (ή 
αντίστοιχο ισοδύναμο υλικό) που έχει 
εµπλουτισθεί µε ειδικά πρόσθετα, τα οποία 
προφυλάσσουν αποτελεσµατικά από απότοµες 
θερµοκρασιακές µεταβολές (µεγάλο ψύχος ή 
ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας UV και 
χηµικές επιδράσεις. 

ΝΑΙ 

  

2.3 
Το καπάκι θα προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως 
σώµα και επιθυμητό είναι να είναι αποσπώµενο 
με σκοπό την εύκολη συναρµολόγηση του.  

ΝΑΙ 

  

2.4 
Το καπάκι θα φέρει το κατάλληλο εµπρόσθιο 
χείλος (ή ισοδύναμη διάταξη) για το εύκολο 
άνοιγµα του. 

ΝΑΙ 
  

2.5 
Η χειρολαβή να είναι εργονοµικά σχεδιασµένη, 
ώστε να επιτρέπει την άνετη και εύκολη 
µεταφορά  και το άδειασμα του κάδου. 

ΝΑΙ 

  

2.6 
Επίσης η χειρολαβή να έχει ανθεκτικό και 
ασφαλές κράτηµά.  

ΝΑΙ 
  

3 ΧΡΩΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ    

3.1 
Το χρώµα εκάστου κάδου θα είναι ΚΑΦΕ και το 
λογότυπο θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. 

ΝΑΙ 
  

3.2 
Οι κάδοι θα πρέπει να συνοδεύονται με εγγύηση 
καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο 
ετών.  

ΝΑΙ 

  

4 Πιστοποιητικά    

4.1 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 
αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη 
μετάφραση αυτής 

ΝΑΙ 

  

4.1.1 

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

ΝΑΙ 

  

4.1.2 

Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης που τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος 
κατασκευαστής του κάδου (ενδεικτικά, μη 
πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική 
διαδικασία εντός του ISO 9001 ή ISO 14001 ή 
EMAS κτλ.). Να δοθεί αντίγραφο της σχετικής 
πιστοποίησης ή σχετικό τεκμηριωτικό υλικό  σε 
περίπτωση μη πιστοποιημένου Συστήματος 

ΝΑΙ 
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5 Δείγμα    

5.1 

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

ΝΑΙ 

  

6 Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη    

6.1 

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

ΝΑΙ 

  

6.1.1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο 
(σε 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) 

≥ 2 έτη 

  

6.1.2 

Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του 
Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν 
τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ 

  

6.1.3 

Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες 
δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς 
κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια 
(σε έτη) που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο 
Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον 
Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον 
Προμηθευτή) 

≥ 10 έτη 

  

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

<= 10 

  

6.1.5 

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση 
περί βλάβης 

ΝΑΙ 
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6.2 

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση 
έκδοσης νέου. 

ΝΑΙ 

  

6.3 
Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης (%) στον 
παραπάνω τιμοκατάλογο 

>=25 
  

7 Χρόνος Παραδοσης    

7.1 
Χρόνος παράδοσης κάδων (από την παραγγελία 
τους) 

≤ 6 μηνών 
  

7.2 
Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα 
του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή 

ΝΑΙ 
  

 

 

Πάτρα,   ….   /  07  / 2021 Πάτρα,   …  /  07 / 2021 Πάτρα,   …  / 07  / 2021 

Ο  Συντάξας Ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Μελετών 

και Ελέγχου 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

   

   

   

   

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΗΣ- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Δρ. Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

ΔΗΜΟΣ : ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ  αρ. 04 /2021 : 

 «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

A/A Περιγραφή Είδους  C.P.V. Μ.Μ. 
Ποσότητα 
(τεμ.) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α : Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων 

ΟΜΑ∆Α Α1:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 8 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου περιστρεφόμενου 
τυμπάνου, 8m3 

 34144511-3 τεμ. 3   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆Α Α1:  Απορριμματοφόρο (µύλος) 8 m3  

ΟΜΑ∆Α Α2:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 12 m3 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα 
τύπου περιστρεφόμενου 
τυμπάνου, 12m3 

 34144511-3  τεμ. 2   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆Α Α2:  Απορριμματοφόρο (µύλος) 12 m3  
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A/A Περιγραφή Είδους  C.P.V. Μ.Μ. 
Ποσότητα 
(τεμ.) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑ∆Α Α3:  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

1 
Κλαδοτεμαχιστής 
ρυμουλκούμενος 

34223330-8   τεμ. 1   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆Α Α3:  Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β : Προμήθεια Κάδων 

ΟΜΑ∆Α Β1:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 1.100  lt 

1 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι 
συλλογής Β.Α., Πλαστικοί, 
4-τροχοι, Χωρητικότητας 
1,1 κυβικά μετρά, (1.100 lt) 

44613600-6  τεμ. 560   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ  Β1: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 1.100 
λίτρα 

 

ΟΜΑ∆Α Β2:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 660  lt 

1 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι 
συλλογής Β.Α., Πλαστικοί, 
4-τροχοι, Χωρητικότητας 
0,66 κυβικά μετρά, (660 lt) 

 44613600-6  τεμ. 235   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΟΜΑ∆Α Β2: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 660 
λίτρα 

 

ΟΜΑ∆Α Β3:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 2-ΤΡΟΧΟΣ, 80  lt 

1 

Εξωτερικοί Οικιακοί καφέ 
κάδοι συλλογής Β.Α., 
Πλαστικοί, 2-τροχοι, 
Χωρητικότητας 80 lt 

44613600-6   τεμ. 200   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΟΜΑ∆Α Β3: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 2-τροχοι, 80 
λίτρα 
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A/A Περιγραφή Είδους  C.P.V. Μ.Μ. 
Ποσότητα 
(τεμ.) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑ∆Α Β4:  Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 

1 
Οικιακοί κάδοι 
κομποστοποίησης 310 lt 

39234000-1  τεμ. 1.000   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΟΜΑ∆Α Β4: Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt  

ΟΜΑ∆Α Β5:  Οικιακοί κάδοι 10 lt 

1 Οικιακοί κάδοι 10 lt 34928480-6     τεμ. 15000   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΟΜΑ∆Α Β5: Οικιακοί κάδοι 10 lt  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΤΡΑ, ………  / ……… / 2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

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

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

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

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

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

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://www.e-patras.gr
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Οδός και αριθμός: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 147
Ταχ. κωδ.: 26221
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: +30 2613610244
φαξ: +30 2613610258
Ηλ. ταχ/μείο: prom@patras.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος: Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων
Σύντομη περιγραφή:
Οι άξονες υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης έχουν ως εξής: - Στοχευμένη 
χωροθέτηση “καφέ” κάδου του διακριτού ρεύματος συλλογής προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων σε σημεία ενδιαφέροντος - Συνεργασία με τους μεγάλους παραγωγούς 
τροφίμων μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των συλλογικών τους 
οργάνων αλλά και «πόρτα - πόρτα» συλλογής ΒΑ. - Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος 
Οικιακής Κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου και της πόλης της 
Πάτρας, όπου θα συμμετέχουν συγκεκριμένα νοικοκυριά. - Εκτεταμένη Ενημέρωση - 
Ευαισθητοποίηση σε όλη την έκταση του Δήμου Πατρέων. Προγραμματιζόμενες 
ενέργειες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης είναι οι ακόλουθες: - Κάδοι 
συλλογής α. Εσωτερικοί κάδοι κουζίνας, οι οποίοι θα διατεθούν από το Δήμο δωρεάν 
στα νοικοκυριά, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. β. Εξωτερικοί κάδοι συλλογής 
(κεντρικοί κάδοι). Οι εξωτερικοί κάδοι συλλογής, οι οποίοι θα είναι προσβάσιμοι όλο το 
24ώρο από τους πολίτες / επιχειρήσεις προτείνεται να είναι χρώματος καφέ 
τετράτροχοι χωρητικότητας 660lt και 1.100lt καθώς και δίτροχοι 80 λιτρων. - Οχήματα 
συλλογής - μεταφοράς βιοαποβλήτων και λοιπός επικουρικός εξοπλισμός Ο σχεδιασμός 
περιλαμβάνει την προμήθεια 3 απορριμματοφόρων τύπου μύλου 8m3 και 2 
απορριμματοφόρων τύπου μύλου 12m3 καθώς και ενός (1) ρυμουλκούμενου 
κλαδοτεμαχιστή για τεμαχισμό κλαδιών και κορμών (πράσινα βιοαπόβλητα) προκειμένου 
για οικονομία κλίμακος να διευκολύνεται η αποκομιδή τους με ανοικτά φορτηγά που ήδη 
διαθέτει ο Δήμος Πατρέων. - Πιλοτικό Πρόγραμμα ΔσΠ βιοαποβλήτων των νοικοκυριών 
Με τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται η επιλογή 2.000 νοικοκυριών για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή Βιοαποβλήτων. Τα νοικοκυριά που προβλέπεται να 
συμμετάσχουν θα επιλεγούν έτσι ώστε να συμμετέχουν δύο διαφορετικές περιοχές της 
πόλης, που βρίσκονται αντιδιαμετρικά τοποθετημένες. Παραδοτέα για την υλοποίηση 
της πράξης «Δράσεις Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων και 
οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων» αποτελούν τα κάτωθι : • 3 
απορριμματοφόρων οχημάτων 8κ.μ., • 2 απορριμματοφόρων οχημάτων 12κ.μ., • 1 
ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή • 995 κεντρικών κάδων συλλογής (καφέ κάδος), • 
15.000 εσωτερικών κάδων διαλογής, • 1.000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης Στο 
σύνολό της η εν λόγω προμήθεια αποτελείται από οκτώ (8) ομάδες προμήθειας . 
Επισημαίνεται ότι : α) η υποβολή προσφορών ζητείται για την αγορά των ειδών που 
άνωθεν αναλυτικά αναγράφονται. β) στην εκτιμώμενη αξία του κάθε είδους (οχήματος ή 
μηχανήματος) συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εκπαίδευσης συγκεκριμένου αριθμού 

εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής, Δήμου Πατρέων. Ο αριθμός, η ειδίκευση των 

http://www.e-patras.gr


Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3

εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής, Δήμου Πατρέων. Ο αριθμός, η ειδίκευση των 
εκπροσώπων καθώς και η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσής ορίζονται – περιγράφονται 
αναλυτικά για κάθε είδος ξεχωριστά, στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
Παράρτημα IV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Τα προς προμήθεια 
είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 
που αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα που προηγείται. Προσφορές υποβάλλονται για 
ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα της εν λόγω προμήθειας. Ο μέγιστος 
αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε οκτώ 
(8) (που αντιστοιχεί σε όλα τα τμήματα της παρούσας προμήθειας). Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 86 του Ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει 
συνδυάζοντας τα τμήματα (ή ομάδα τμημάτων ) σε έναν προσφέροντα υπό την κάτωθι 
προϋπόθεση Η οικονομική προσφορά του προσφέροντα να φέρει την χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή για το κάθε τμήμα της προμήθειας που πρόκειται να του ανατεθεί. Η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.459.600,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.177.096,00 € + 
ΦΠΑ24% 282.503,04 € + Στρογ/ση 0,96 €) H Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία 
ολοκλήρωσης της, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, του Παραρτήματος IV, ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο Παράρτημα I της διακήρυξης.
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:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

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

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

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

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

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

Απάντηση:
-



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

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

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

..

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

..

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

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16

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

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

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

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

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

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

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

Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
 

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

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

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

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

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

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

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

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

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

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

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΣΠ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Διενεργεί Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων», με αντικείμενο της σύμβασης την προμήθεια 

κατάλληλου εξοπλισμού, με στόχο την χωριστή προσωρινή αποθήκευση. αποκομιδή και διαχείριση 
βιοαποβλήτων σύμφωνα με την 04 Ιουλίου 2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα προμήθειας, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα 
της εν λόγω προμήθειας.  

Εύρος -Χρηματοδότηση της σύμβασης: 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  ως ακολούθως : 
Αριθμός απόφασης ένταξης της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων 
βιοαποβλήτων και ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» :  
4387/20-10-2020 

 
Η παρούσα προμήθεια-σύμβαση απαρτίζεται από οκτώ (8) τμήματα προμήθειας ως ακολούθως :  
 

A/A Περιγραφή Είδους  C.P.V. Μ.Μ. 
Ποσότητα 

(τεμ.) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α : Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων 

ΟΜΑ∆Α Α1:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 8 m
3
 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου, 8m3 

 34144511-3 τεμ. 3 110.000,00 330.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 330.000,00 

ΦΠΑ 24% 79.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α1:  Απορριμματοφόρο (µύλος) 8 m3 409.200,00 

ΟΜΑ∆Α Α2:  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ) – 12 m
3
 

1 
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου 
περιστρεφόμενου τυμπάνου, 12m3 

 34144511-3  τεμ. 2 130.000,00 260.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 260.000,00 

ΦΠΑ 24% 62.400,00 



 

 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α2:  Απορριμματοφόρο (µύλος) 12 m3 322.400,00 

ΟΜΑ∆Α Α3:  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 

1 Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος  34223330-8   τεμ. 1 238.000,00 238.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 238.000,00 

ΦΠΑ 24% 57.120,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α3:  Κλαδοτεμαχιστής ρυμουλκούμενος 295.120,00 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β : Προμήθεια Κάδων 

ΟΜΑ∆Α Β1:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 1.100  lt 

1 
Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής Β.Α., 
Πλαστικοί, 4-τροχοι, Χωρητικότητας 
1,1 κυβικά μετρά, (1.100 lt) 

44613600-6  τεμ. 560 210 117.600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 117.600,00 

ΦΠΑ 24% 28.224,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β1: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 1.100 λίτρα  145.824,00 

ΟΜΑ∆Α Β2:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 4-ΤΡΟΧΟΣ, 660  lt 

1 
Εξωτερικοί καφέ κάδοι συλλογής Β.Α., 
Πλαστικοί, 4-τροχοι, Χωρητικότητας 
0,66 κυβικά μετρά, (660 lt) 

 44613600-6  τεμ. 235 175 41.125,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41.125,00 

ΦΠΑ 24% 9.870,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β2: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 660 λίτρα  50.995,00 

ΟΜΑ∆Α Β3:  ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, 2-ΤΡΟΧΟΣ, 80  lt 

1 
Εξωτερικοί Οικιακοί καφέ κάδοι 
συλλογής Β.Α., Πλαστικοί, 2-τροχοι, 
Χωρητικότητας 80 lt 

44613600-6   τεμ. 200 48 9.600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.600,00 

ΦΠΑ 24% 2.304,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β3: Καφέ κάδοι πλαστικοί, 4-τροχοι, 1.100 λίτρα  11.904,00 

ΟΜΑ∆Α Β4:  Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 

1 Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 39234000-1  τεμ. 1.000 90,771 90.771,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.771,00 

ΦΠΑ 24% 21.785,04 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β4: Οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης 310 lt 112.556,04 

ΟΜΑ∆Α Β5:  Οικιακοί κάδοι 10 lt 

1 Οικιακοί κάδοι 10 lt 34928480-6     τεμ. 15000 6 90.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00 

ΦΠΑ 24% 21.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Β5: Οικιακοί κάδοι 10 lt 111.600,00 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.177.096,00 

ΦΠΑ 24% 282.503,04 



 

 

 
 

Στρογγυλοποίηση 0,96 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.459.600,00 

 
 
H Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης  της  ανέρχεται  σε  εκατόν ογδόντα 

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

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
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 . Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.2. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.                                                                              

 Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της  ημέρας του διαγωνισμού.  
             Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό: 142946,  

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
   Ο Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών είναι: www.promitheus.gov.gr 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η  15/11/21 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 08/12/21 και ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα.  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων, http://www.e-
patras.gr. 

Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί : στην υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές, μία (1) τοπική εβδομαδιαία.                                          

Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο (Εφηµερίδες) βαρύνουν τους αναδόχους. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.    

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών (άρθρο 100 του ν. 
4412/2016) την 14/12/21 και ώρα 10:00 
 Η διαδικασία άσκησης Προδικαστικών Προσφυγών - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
http://www.e-patras.gr/


 

 

 
 
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με 
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) 
ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. Το παράβολο  επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, 
πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της 
«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 • 
διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016..                                                                                                                                         

 Ως τόπος παράδοσης ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στην Ξερόλακα 
Πατρών.  

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

Κριτήρια Επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Κριτήρια Επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 
Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 
του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα 
της σύμβασης τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr   

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


 

 

 
 
Ο αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή είναι: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ. 
04 Ιουλίου 2021   
Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων: 04/11/21 , με αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ 2021 /S 217-570562 
             
                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                                                                                               
                                                                                           ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 
 
Να δημοσιευθεί μία φορά  σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 2/824521/0020 

1. Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες στις :12/11/21      
2. Σε μία τοπική εβδομαδιαία στις : 12/11/21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


