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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ 

«Ρρομικεια κάδων απορριμμάτων – 
καλακιϊν απορριμμάτων και ανταλλακτικϊν 

κάδων απορριμμάτων» 

Αρ. Μελζτθσ Κακ. : 18/2020   

Αρ. Πρωτ. : 23866/05-10-2020  

Κ.Α. : 20.7135.001  43.500,00 € 
Κ.Α. : 20.6673.001  6.000,00 € 
Κ.Α. : 35.7135.013  24.800,00 € 
                     ΤΝΟΛΟ : 74.300,00 € με Φ.Π.Α.  

CPV : 44613700-7, 44613600-6, 34928480-6 

 

 

Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η 

 
O ΔΗΜΑΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ θ 
δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ αγακϊν με τίτλο «Ρρομικεια κάδων – καλακιϊν απορριμμάτων 
και ανταλλακτικϊν κάδων απορριμμάτων» προχπολογιςμοφ 74.300,00 €  με τον Φ.Ρ.Α. 24%, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά/μόνο  βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. 
 Όλεσ οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο προςφοράσ επί ποινι απαραδζκτου ςυμπλθρϊνονται 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Αρικμθτικι μόνο αναγραφι τιμισ ςτο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται 
υπόψθ.  

Η ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.., ςφμφωνα με τα άρκρα 66, 
117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016 και τα άρκρα 43 & 19 Ν4605/2019. Παράλλθλα κα 
παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Διμου Αιγάλεω, http://www.aigaleo.gr   

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 23-11-2020 , θμζρα Δευτζρα ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 
διαγωνιςμοφ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα με καταλθκτικι ϊρα υποβολισ των προςφορϊν τθν 11:00 
π.μ. 

Η εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ αγακϊν κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ. Οι 
διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν.  
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ : 
ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Διεφκυνςθ: Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου  Σ.Κ. 12241 
Σθλζφωνα : Κζντρο 213-2044800,  
Σμιμα Προμθκειϊν : 213-2044878, Fax Προμθκειϊν : 213-2044880, e-mail : promithies@egaleo.gr 
Η προμικεια απαρτίηεται από 3 ΣΜΗΜΑΣΑ : 

Τμιματ
α 

Ρεριγραφι ειδϊν 

1. Πλαςτικοί τροχιλατοι κάδοι 1.100 lt με πλαςτικό καπάκι  

2. Καλάκια απορριμμάτων 

3. Ανταλλακτικά κάδων 1.100 lt με πλαςτικό καπάκι 
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Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να κατακζςει προςφορά για όποιο ΣΜΗΜΑ τον ενδιαφζρει και για 
όςα Σμιματα τον ενδιαφζρουν.  
Άρκρο 1  
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η προετοιμαςία, ανάκεςθ, ςφναψθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
προμικειασ αγακϊν διζπεται από τισ διατάξεισ: 

 Σου Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».  

 Σου Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

 Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Σα άρκρα 104 και 105 του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

  Σου Ν.4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» 

 Σου Ν. 4605/2019 «Σροποποιιςεισ του Ν.4412/16» 

 Το άρκρο 107, παράγραφοσ 25, του Ν. 4497/2017. 
 
Άρκρο 2 
Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 

1. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 23-11-2020 , θμζρα Δευτζρα  και ϊρα 11:00 ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά ςτο αρμόδιο 
υπάλλθλο του Σμιματοσ Προμθκειϊν του Διμου μζχρι και 23-11-2020 , θμζρα Δευτζρα . 

3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται αποδεκτι 
καμία προςφορά.  
 
Άρκρο 3  
Τρόποσ λιψθσ των εγγράφων του διαγωνιςμοφ και πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων επί όρων 
διακιρυξθσ 

1. Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό 
μποροφν να λάβουν γνϊςθ του πλιρουσ τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ ςε θλεκτρονικι μορφι, από τθν 
ιςτοςελίδα του Διμου Αιγάλεω ςτον δικτυακό τόπο: http://www.aigaleo.gr 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να ενθμερϊνονται για τον παρόντα διαγωνιςμό 
επικοινωνϊντασ με το Σμιμα Προμθκειϊν του Διμου τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μετά τθ 
δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ. 
 
Άρκρο 4 
Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν 

1. Σα απαιτοφμενα, ςφμφωνα με το επόμενο άρκρο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι ςτθ ςυνοπτικι διαδικαςία, οι τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

2. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984.  
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3. Μζροσ των τεχνικϊν ςτοιχείων των προςφορϊν (π.χ. φυλλάδια με πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία 
των προςφερόμενων), μπορεί να υποβλθκεί ςε πρωτότυπθ μορφι ςε ξζνθ γλϊςςα, αλλά να 
ςυνοδεφεται οπωςδιποτε από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ωσ επίςθμεσ 
μεταφράςεισ χαρακτθρίηονται οι μεταφράςεισ που ζχουν επικυρωκεί από το Τπουργείο 
Εξωτερικϊν, κακϊσ και αυτζσ που ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι από εξουςιοδοτθμζνα προσ 
τοφτο πρόςωπα. 
 
Άρκρο 5 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
 
Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

α) Σο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο προςφζρων 
πλθροί τθν προχπόκεςθ ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του κάποιοσ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ 
που αναφζρονται ςτο άρκρο 13  του παρόντοσ,  

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α. του Μζρουσ ΙV χωρίσ 
να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV 
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλει όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για 
τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 
Άρκρο 6 
Εγγυιςεισ 

 
1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται. 
2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

α) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

γ) Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των παραδοκζντων 
ειδϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

δ) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ 
υμφωνίασ περί Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από 
το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

ε) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, 
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, 
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

20PROC007630111 2020-11-11



4 

 

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, 
η) τουσ όρουσ ότι: 
- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 
- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Διμου 
και  

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον 
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει, πρζπει απαραίτθτα 
να αναφζρουν ότι αναφζρουν και οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ (αν αυτζσ απαιτοφνται), με τισ εξισ 
διαφοροποιιςεισ: 

1. Δεν απαιτείται αναφορά ςτον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

2. Θα αναφζρουν τα υπό προμικεια είδθ ι/και τισ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 

3. Πςον αφορά το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, αυτόσ κα πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ 
ςφμβαςθ ο Διμοσ υποχρεοφται ςτθν παραλαβι, κατά δφο (2) μινεσ. 

 
ςτ) Οι υπθρεςίεσ του διμου επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εγκυρότθτά τουσ. 
 
Άρκρο 7 
Τρόποσ υποβολισ και ςφνταξθσ προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων υποβάλλονται εγγράφωσ. Η υποβολι μόνο μίασ 
προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό, απαιτείται να καταρτίςουν 
και να υποβάλουν εγγράφωσ προςφορά με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ότι άλλο απαιτείται 
από τθν παροφςα διακιρυξθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
ςε ΕΝΑΝ κφριο, ςφραγιςμζνο φάκελο. 

3. τον ςφραγιςμζνο φάκελο εξωτερικά κα αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». & το ΤΜΗΜΑ (ι υποτμιμα) του διαγωνιςμοφ που αυτι αφορά  
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του Διμου. 
γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 
δ) Η θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 
ε) Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, δθλαδι θ επωνυμία, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ 
τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (email). 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων 
των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

4. Σα περιεχόμενα του ανωτζρω φακζλου ορίηονται ωσ εξισ: 
α) Ζνασ (1) ςφραγιςμζνοσ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 
β) Ζνασ (1) ςφραγιςμζνοσ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ – «Σεχνικι Προςφορά» 
γ) Ζνασ (1) ςφραγιςμζνοσ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». 
5. τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, 

τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
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κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και ςυγκεκριμζνα τα ςτοιχεία που 
ηθτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

6. τον (υπο)φάκελο «Σεχνικι Προςφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τα οποία περιγράφουν πλιρωσ τα υπό προμικεια 
είδθ ι/και τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ αν και όπου αυτζσ απαιτοφνται.  

ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα τεχνικά ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται 
ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. 

 τα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται 
οικονομικά ςτοιχεία. Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ. 

ε κάκε περίπτωςθ, τα περιεχόμενα του φακζλου Σεχνικισ Προςφοράσ, κα πρζπει 
τουλάχιςτον να καλφπτουν ι να υπερκαλφπτουν τα ελάχιςτα ηθτοφμενα από τεχνικισ πλευράσ 
δεδομζνα που αναγράφονται ςτο τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
Αναλυτικότερα κα περιλαμβάνει :  

1. Τπεφκυνθ διλωςθ περί αποδοχισ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τθσ μελζτθσ. 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ για το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  

3. Τπεφκυνθ Διλωςθ υμμόρφωςθσ του υποψιφιου αναδόχου με τα αναγραφόμενα ςτθν 
ενότθτα «Τποχρεϊςεισ αναδόχου» τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ με τθ μορφι υπεφκυνθσ 
διλωςθσ. 

 
7. τον (υπο)φάκελο «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 

ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί και να περιζχει τα 
απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ oικovoμικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, με ποινι αποκλειςμοφ ςε 
αντίκετθ περίπτωςθ. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν.  Όλεσ οι 
τιμζσ ςτθν προςφορά αναγράφονται αρικμθτικϊσ, και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ προςφοράσ 
ςυμπλθρϊνεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ επί ποινι απαραδζκτου. Αρικμθτικι μόνο αναγραφι 
τιμισ ςτθν ςυνολικι προςφορά δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

8. Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ ενδεχόμενεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε 
άλλθ επιβάρυνςθ, όπωσ προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ, εκτόσ του Φ.Π.Α., ο οποίοσ κα αναφζρεται 
χωριςτά. Η ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Π.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

9. Προςφορζσ που τυχόν ζχουν αποςταλεί ι υποβλθκεί πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία, 
αποςφραγίηονται όλεσ μαηί μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν. 

10. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. Διευκρινίςεισ 
δίνονται από τον προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και με τον 
τρόπο που υποδεικνφεται από αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται ςφμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 
Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Επιτροπι μπορεί να καλεί 
εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ 
(δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι προςφορά) που ζχουν υποβάλει. Η διευκρίνιςθ ι 
θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα 
που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ 
αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ 
προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ 
ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία. 

 
Άρκρο 8 
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

1. Οι προςφορζσ των υποψθφίων ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 
διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακϊν θμερϊν, 
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προκεςμία που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.   
2. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν διακιρυξθ, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν 

κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο 
προςφζρων χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ. 

4. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί (άρκρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόςον 
ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, μζχρι 180 θμζρεσ.  

 
Άρκρο 9 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ 
 Δεν γίνονται δεκτζσ με ποινι αποκλειςμοφ εναλλακτικζσ προςφορζσ, κακϊσ και όςεσ 
αναφζρονται ςε μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των προσ προμικεια ειδϊν 
 
Άρκρο 10 
Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

1. Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ωσ εξισ: 
 α) Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτο Διμο Αιγάλεω μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν 
από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. Για τον κακοριςμό τθσ προκεςμίασ 
αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ και τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Αν προκφπτει κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα. Η ζνςταςθ 
εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ 
υπθρεςίασ. Η απόφαςθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ 
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με δικι τουσ φροντίδα.  
 β) Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ 
υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, 
μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο 
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από τθν οικονομικι 
Επιτροπι. 

2. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ 
λόγουσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

3. Οι ενςτάςεισ κοινοποιοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ , από τον ενιςτάμενο ςε αυτόν κατά 
του οποίου ςτρζφονται και το αντίςτοιχο αποδεικτικό αποςτζλλεται ςε φυςικι μορφι ςτο αρμόδιο 
όργανο του Διμου Αιγάλεω. 

4. Ενςτάςεισ που δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω κεωροφνται ωσ μθ 
υποβλθκείςεσ. 
 
Άρκρο 11 
Ρροςφερόμενθ τιμι 

1. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ και κα 
αναφζρεται θ τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. αρικμθτικά ανά είδοσ, κακϊσ και αρικμθτικά και ολογράφωσ για 
το ςφνολο των ειδϊν. 

2. Η τιμι των υπό προμικεια ειδϊν δίνεται ανά μονάδα. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για 
παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Προςφορά 
που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  

4. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 

5. Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ, ουςιϊδεισ 
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 
 
Άρκρο 12 
Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

1. Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά 
τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 

2. Η Επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν τθν οριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία 
των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από 
αυτοφσ. 

3. Αρχικά αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από 
τθν Επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι 
προςφορά, ανά φφλλο. Η Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ.  

Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ςυντάςςει 
πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι 
ι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, αποςφραγίηονται οι 
ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν και ακολουκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

4. Σο αποτζλεςμα των ανωτζρω ςταδίων, που μποροφν να γίνουν ςε μία ι περιςςότερεσ 
ςυνεδρίαςεισ, επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ 
προςφζροντεσ. 

5. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 127 
του Ν. 4412/2016. 
 

Ραρουςίαςθ Δείγματοσ 

Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. (Ρλαςτικοί τροχιλατοι 
κάδοι 1.100 lt με πλαςτικό καπάκι) και ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2. (Καλάκια απορριμμάτων),   απαιτείται (επί 
ποινι αποκλειςμοφ) θ προςκόμιςθ/επίδειξθ  δείγματοσ και ο ζλεγχοσ των προςφερόμενων ειδϊν 
- κάκε ςυμμετζχοντα - ςε ςχζςθ με τα ηθτοφμενα από τθν Τεχνικι Μελζτθ, προκειμζνου να 
διαπιςτωκεί : 

α) Η ανταπόκριςθ των ηθτοφμενων υλικϊν προσ τθν τεχνικι προςφορά κάκε 
διαγωνιηόμενου. 

β) Η ςφγκριςθ και διαπίςτωςθ πλεονεκτθμάτων μεταξφ των προςφερόμενων υλικϊν  
 
Η αδυναμία προςκόμιςθσ δείγματοσ για επίδειξθ από τον υποψιφιο προμθκευτι ωσ 

περιγράφεται ανωτζρω είναι λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ του. 
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(Δεν είναι απαραίτθτο τα δείγματα να προςκομιςκοφν ςτθν ηθτοφμενθ απόχρωςθ – χρϊμα 
που περιγράφεται ςτθ παροφςα Μελζτθ, πλθν όμωσ να είναι ακριβϊσ τα ιδία και άρτια 
καταςκευαςτικά.) 

 
Δεν απαιτείται προςκόμιςθ δειγμάτων για τα είδθ που περιγράφονται ςτο ΤΜΗΜΑ 3. 
(Ανταλλακτικά κάδων 1.100 lt με πλαςτικό καπάκι) τθσ παροφςθσ  
 
 
Άρκρο 13  
Λόγοι αποκλειςμοφ  
 
13.1  Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από 
τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 
 

  
13.1.1  Τπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ : 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 

ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία 

κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του 

υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται 

ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 

τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 

101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ215). 
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Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ 

του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τουσ διαχειριςτζσ. τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν 

λόγω υποχρζωςθ αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 
 
13.1.2 α) Ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι 
τθν εκνικι νομοκεςία   
ι/και  

β) θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο 
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

 
 

13.1.3 Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι  13.1.1 και 13.1.2.  

 

13.1.4  Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 

των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 14 τθσ 

παροφςασ, δεν εφαρμόηεται  θ παράγραφοσ 13.1.2.  

  

13.1.5 ε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται ςτθν 
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 και αφοροφν υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X 
του Προςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016, 
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(β) Ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν 
αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 
ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν 
λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 
4412/2016), 

 
(γ) Τπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, 

 
δ) Μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
 
(ε) Μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των 

προςφερόντων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

 
(ςτ) Ο προςφζρων ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
 

(η) Ο προςφζρων ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι  του άρκρου 79 του ν. 4412/2016,  
 

(θ) Ο προςφζρων επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

 
(κ) Ο προςφζρων ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 
 
 
13.1.6 Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των 
προθγοφμενων παραγράφων.   
 
 
13.1.7 Προςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
13.1.1 και 13.1.5 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε 
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. 
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Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ προςφζροντεσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Προςφζρων που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - 
μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 
 
13.1.8 Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
 
13.1.9 Προςφζρων που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 
13.1.10  Οι προςφζροντεσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που 
τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ.   
 
Άρκρο 14 
Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να υποβάλει 
εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που όλων των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 5 τθσ παροφςασ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.  

2. Σα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι τα ακόλουκα: 

 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το 
οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.  

 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ 
τουσ όςο για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. 

 Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι 
άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

 Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ) 
τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ 
προςωπικό, από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ 
οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των 
πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι 
ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι 
ενθμερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
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3. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω 
εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από 
τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Σα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά προςκομίηουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά, 
εκτόσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου, με τθν ακόλουκθ τροποποίθςθ:  

Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ), 
από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει 
ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ 
τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ 
προςωπικό 

Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ 
προςωπικό. 

Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των 
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ 
προςωπικό.  

Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα προςκομίςουν 
αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν υμβουλίων τουσ. 
 Σο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ προςωπικζσ 
εταιρείεσ (Ο.Ε και Ε.Ε), ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) 
και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. 

4. Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται 
εμπρόκεςμα ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ. 

5. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν ι κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι 
διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

6. Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σο αποτζλεςμα του ελζγχου των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν κατακυρωτικι κατακφρωςθσ. 

7. Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

8. Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ, ουςιϊδεισ 
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

9. ε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου και 
θ ςχετικι απόφαςθ υποβάλλεται ςτο υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για ζλεγχο 
νομιμότθτασ. Η απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να λθφκεί και μετά τθν 
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πάροδο ιςχφοσ των προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν ςυμφωνεί και ο 
μειοδότθσ. 
 
Άρκρο 14 
Κρίςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ 

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ με γνωμοδότθςι τθσ προσ τθν 
Οικονομικι Επιτροπι που αποφαςίηει ςχετικά, μπορεί να προτείνει:  

α) Σθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζροσ αυτισ μζχρι και 50% ι 
για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 30% που προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ.  

β) Σθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ και επανάλθψθ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  Η τελικι απόφαςθ λαμβάνεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι, όταν θ 
αρμόδια Επιτροπι γνωμοδοτεί για: 

β1) τθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και απευκείασ ανάκεςθ τθσ 
προμικειασ 

β2) τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ με τθν υποβολι νζων προςφορϊν χωρίσ 
τροποποίθςθ των όρων 

β3) τθν τελικι ματαίωςθ τθσ προμικειασ και επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ με νζουσ 
όρουσ 

 γ) Σθ διενζργεια κλιρωςθσ μεταξφ ιςότιμων προςφορϊν. 
 
Άρκρο 15 
Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ και υπογραφι ςφμβαςθσ 

1. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο Διμοσ 
Αιγάλεω δεν τθν κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  

2. Ο Διμοσ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

3. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά/μόνο  βάςει 
τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι 
του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
 

Άρκρο 16 
Χρόνοσ Ραράδοςθσ - Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Η προκεςμία παράδοςθσ μπορεί να είναι τμθματικι, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου και μζςα 
ςε χρονικό διάςτθμα δζκα πζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν εκάςτοτε παραγγελία ςτον 
προμθκευτι.  
Σα υπό προμικεια είδθ κα παραδίδονται : 
Α) ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ του Διμου (Μικελι 6 – Αιγάλεω) και  
Β) ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δ/νςθσ Πραςινοφ του Διμου (ςθμείο εντόσ Άλςουσ «Μπαρουταδικο» 
Αιγάλεω) 
Κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν υπθρεςία μασ.  
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί το Διμο και τθν Επιτροπι Παραλαβισ, για τθν θμζρα και 
ϊρα που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα, 
εκτόσ και αν θ θμζρα και ϊρα παράδοςθσ είναι οριςμζνθ και τακτι. 

Η παραλαβι των προϊόντων, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ 
επιτροπισ παραλαβισ, γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 216-221 
του Ν. 4412/2016. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και μπορεί να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
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Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα είδθ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παραδοτζων ειδϊν και ςυνεπϊσ 
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των προςφερόμενων ειδϊν, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του αρμόδιου οργάνου θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ και να 
ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, θ 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 
των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για 
τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παραδοτζων ειδϊν, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των παραδοτζων ειδϊν με άλλα, 
που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από 
τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 
25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και ο προμθκευτισ των ειδϊν κεωρείται ωσ 
εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςτισ προαναφερκείςεσ ποινικζσ ριτρεσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου να μετατίκεται, 
μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 
 
Μετάκεςθ γίνεται ςε περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία 
εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν ι ςε περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που 
ςυνιςτοφν ανωτζρα βία. τισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ - 
παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 
 
 
Άρκρο 17 
Ροινικζσ ριτρεσ 

1. Αν τα είδθ παραδοκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε, μπορεί να 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου.  

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν - ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ Φ.Π.Α. των ειδϊν που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5%, χωρίσ Φ.Π.Α. επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μποροφν να ανακαλοφνται 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, αν τα είδθ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
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τμθματικζσ προκεςμίεσ παραδοκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

2. Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται και ςυμψθφίηεται με τθν αμοιβι του 
αναδόχου. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να 
κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
 
Άρκρο 18 
Τρόποσ Ρλθρωμισ 

1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ τoυ υπό προμικεια είδουσ κα γίνει εφάπαξ και ςε Ευρϊ.  
2. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ 

υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο πϊλθςθσ αγακϊν, για τα είδθ που ζχει παραδϊςει και 
παραλάβει θ αρμόδια επιτροπισ παραλαβισ και ζχει εκδϊςει για το λόγο αυτό το αντίςτοιχο 
πρωτόκολλο παραλαβισ 

3. Όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια δθμοτικι υπθρεςία. 
 
Άρκρο 19 
Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ τθσ Διακιρυξθσ - Κρατιςεισ 
1.  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

ςτο δθμοτικό κατάςτθμα Αιγάλεω και θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
http://www.aigaleo.gr  

2.  Η περίλθψθ τθσ παροφςθσ κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια», κα καταχωρθκεί ςτο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.. κα τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ 
και κα δθμοςιευκεί ςτθν τοπικι εφθμερίδα Η ΠΟΛΗ ΜΑ. 

3.  Σον ανάδοχο τθσ προμικειασ αγακϊν βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ Δθμοςίου, 
Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) για τουσ Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ, ειςφορζσ κλπ., που αναφζρονται ςτθ ςυγγραφι 
υποχρεϊςεων. ε περίπτωςθ άρνθςισ του παρακρατοφνται από τον πρϊτο λογαριαςμό του. 

4.  Για ότι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 
και του Ν. 3463/2006. 

 
Άρκρο 20 

Διαφορζσ διακιρυξθσ  - Νόμων 
Όπου θ διακιρυξθ παρουςιάηει αςάφειεσ υπεριςχφει όςα αναφζρονται ςτον Ν.4412/16 

 
Ο υντάξασ 

 
Προϊςτάμενοσ  

Σμιματοσ Μελετϊν & Αποκικθσ 

Θ Ε Ω  Η Θ Η Κ Ε  
 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΩΛΟ 
Μθχ/γοσ Μθχ/κοσ με βακμό Α’ 

 
 

ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 
Διοικ/κου Οικ/κου με βακμό Α’ 

 
Ο Διμαρχοσ 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ 

«Ρρομικεια κάδων απορριμμάτων – 
καλακιϊν απορριμμάτων και ανταλλακτικϊν 

κάδων απορριμμάτων» 

Αρ. Μελζτθσ Κακ. : 18/2020   

Αρ. Πρωτ. : 23866/05-10-2020  

Κ.Α. : 20.7135.001  43.500,00 € 
Κ.Α. : 20.6673.001  6.000,00 € 
Κ.Α. : 35.7135.013  24.800,00 € 
                     ΤΝΟΛΟ : 74.300,00 € με Φ.Π.Α.  

CPV : 44613700-7, 44613600-6, 34928480-6 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

          -------------------------------------------------- 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
Η ςυγγραφι αυτι αφορά τθν προμικεια  
1. Πλαςτικϊν Κάδων 1100 lt με πλαςτικό καπάκι,  
2. Καλάκια απορριμμάτων  
3. Ανταλλακτικά κάδων 1100 lt,  
για διάφορεσ ανάγκεσ διατιρθςθσ κακαρϊν των χϊρων του ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο.- Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 

Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα διζπονται από τα 
οριηόμενα ςτον Ν. 4412/16 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο.- υμβατικά ςτοιχεία 
 
τοιχεία τθσ ςφμβαςθσ που κα προςαρτθκοφν, είναι κατά ςειρά 
α) Η παροφςα Διακιρυξθ 
β) υγγραφι υποχρεϊςεων 
γ) Η Σεχνικι Ζκκεςθ  
δ) Ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 
ε) Ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων & Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 
η) Παράρτθμα 

  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο.- Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 

Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτον Ν.4412/16. Η προμικεια δφναται να ανατεκεί ςτο ςφνολο τθσ ς ζναν 
προμθκευτι ι ςε διάφορουσ τμθματικά (ςυνολικά 3 Τμιματα) με τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ 
ΟΛΩΝ των ειδϊν ανά Τμιμα ι υποτμιμα  
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ΑΡΘΡΟ 5ο.- φμβαςθ 
 Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια υποχρεοφται εντόσ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ανακοινϊςεωσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει από τθν εκπνοι αυτισ τθσ προκεςμίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο.- Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
 Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ορίηεται ςε τουλάχιςτον 1 ζτοσ.  Κάκε πρόβλθμα που κα 
παρουςιάηεται μζςα ςτον οριηόμενο χρόνο εγγφθςθσ – καλισ λειτουργίασ, οφειλόμενο ςε κακι 
ποιότθτα, καταςκευι, μεταφορά, ςυςκευαςία ι αποκικευςθ πρζπει να επανορκϊνεται το 
ςυντομότερο από τθσ ειδοποίθςθσ τθσ Τπθρεςίασ. Κάκε φορά που παρουςιάηεται κάποιο πρόβλθμα 
ςε κάποιο υπό προμικεια είδοσ, θ αποκατάςταςθ κα γίνεται εντόσ 48 ωρϊν από τθν ςτιγμι που κα 
ειδοποιθκεί ο ανάδοχοσ. 
 ε περίπτωςθ που δεν επανορκϊνεται, επιβάλλεται ςτον προμθκευτι ποινικι ριτρα ίςθ 
προσ τθν αξία του είδουσ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο.- Χρόνοσ παράδοςθσ προμθκευόμενων ειδϊν 
 Ο χρόνοσ ζναρξθσ παράδοςθσ ορίηεται το πολφ ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ ορίηεται ποινικι ριτρα ίςθ με 
50,00 €. Η παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο.- Πλθμμελισ καταςκευι 
 Εάν θ καταςκευι και θ λειτουργία των προμθκευόμενων ειδϊν δεν είναι ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι παρουςιάηουν ελαττϊματα και κακοτεχνίεσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ι να βελτιϊςει αυτζσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο.- Σιμζσ προςφορϊν, επιβαρφνςεισ μειοδοτϊν.  
 Με τθν προςφορά, θ τιμι των ειδϊν δίδεται ανά μονάδα μζτρθςθσ. τθν τιμι 
ςυμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατιςεισ υπζρ τρίτων ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ από το 
ΦΠΑ για παράδοςθ των οχθμάτων ςτον τόπο και με τον τρόπο τθσ διακιρυξθσ. 
 Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε Ευρϊ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο.- Παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν  
 Η παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςταδιακά ι εξ’ ολοκλιρου και μετά από 
εντολι τθσ υπθρεςίασ μασ από Επιτροπι οριηόμενθ προσ τοφτο από το Δθμοτικό υμβοφλιο και κα 
πραγματοποιθκεί μζςα ςτον κακοριςμζνο από τθν ςφμβαςθ χρόνο παρουςία του αναδόχου. 
 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται με δικά του μζςα και εργάτεσ να ξεφορτϊςει τα υπό 
προμικεια είδθ ςε ςθμείο που κα του υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία. Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για 
κάκε ηθμιά που πικανόν κα γίνει από υπαιτιότθτα του προςωπικοφ του ι άλλου μζχρι τθσ 
παράδοςθσ αυτϊν.  
 Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
θ Επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ των παραλαμβανομζνων ειδϊν 
ι τθν αποκατάςταςθ των καταςκευαςτικϊν ι λειτουργικϊν ανωμαλιϊν. 
 Εφϋ όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμπεριφερκεί με τισ παραπάνω προτάςεισ, ο Διμοσ δικαιοφται 
να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ των απωλειϊν, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά 
τον προςφορότερο τρόπο.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο – Ποιότθτα, προζλευςθ υπό προμικεια ειδϊν 
 Ο Διμοσ ενδιαφζρεται για είδθ αρίςτθσ ποιότθτασ και μπορεί για να ελζγξει τα 
προςφερόμενα είδθ να ςτείλει αυτά ςε οποιοδιποτε κατά τθν κρίςθ του εργαςτιριο για 
εξακρίβωςθ των τεχνικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν, με δαπάνθ των προμθκευτϊν.  
 Σα υπό προμικεια είδθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται κατά τθν παραγωγι τουσ και 
μετζπειτα κατά τθν χριςθ τουσ με τα υφιςτάμενα ποιοτικά πρότυπα και απαιτιςεισ αςφαλείασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο – Διάρκεια φμβαςθσ 
 Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια των υπό προμικεια ειδϊν, λιγει ς ζνα χρόνο 
από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ του διακεςίμου ποςοφ. Ο 
Διμοσ δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει όλθ τθν προμικεια και αυτό κα κρικεί από τισ 
παρουςιαηόμενεσ ανάγκεσ που κα προκφψουν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

 
 

Αιγάλεω 05-10-2020 
 
 

Ο υντάξασ 
 

Προϊςτάμενοσ  
Σμιματοσ Μελετϊν & Αποκικθσ 

Θ Ε Ω  Η Θ Η Κ Ε  
 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΩΛΟ 
Μθχ/γοσ Μθχ/κοσ με βακμό Α’ 

 
 

ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 
Διοικ/κου Οικ/κου με βακμό Α’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ 

«Ρρομικεια κάδων απορριμμάτων – 
καλακιϊν απορριμμάτων και ανταλλακτικϊν 

κάδων απορριμμάτων» 

Αρ. Μελζτθσ Κακ. : 18/2020   

Αρ. Πρωτ. : 23866/05-10-2020  

Κ.Α. : 20.7135.001  43.500,00 € 
Κ.Α. : 20.6673.001  6.000,00 € 
Κ.Α. : 35.7135.013  24.800,00 € 
                     ΤΝΟΛΟ : 74.300,00 € με Φ.Π.Α.  

CPV : 44613700-7, 44613600-6, 34928480-6 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ εκτιμάται να ανζλκει ςτο ποςό των 74.300,00 € 
(εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων τριακοςίων Ευρϊ)  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24 %.   Ο 
επόμενοσ πίνακασ παρουςιάηει τα ηθτοφμενα είδθ και τα ποςά που κα βαρφνουν τουσ αντίςτοιχουσ 
κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020.  
 

Κωδικόσ 
ΤΜΗΜΑ 

(Περιγραφι υπό προμικεια ειδϊν) 
Ροςό με 
ΦΡΑ (€) 

20.7135.001 1.  Πλαςτικοί τροχιλατοι κάδοι 1.100 lt με πλαςτικό καπάκι 43.500,00  

20.6673.001 2.  Καλάκια απορριμμάτων  24.800,00 

35.7135.013 3.  Ανταλλακτικά κάδων 1.100 lt με πλαςτικό καπάκι 6.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 74.300,00 

 
Ο επόμενοσ πίνακασ αναλφει πλιρωσ τον ενδεικτικό προχπολογιςμό δαπάνθσ για τα υπό προμικεια 
είδθ : 

 

Τμιμα ΡΕΙΓΑΦΗ Τεμάχια Τιμι € Σφνολα € 

Α. 
ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΚΑΔΟΙ 1100 LT  

Πλαςτικοι Κάδοι 1100 lt με Πλαςτικό 
καπάκι 

220 159,457 35.080,54 

Β.1. 
ΚΑΛΑΘΙΑ ΕΡΙ 
ΔΑΡΕΔΟΥ 

Μεταλικό καλάκι επι δαπζδου 
κομπλζ 110 lt 

45 220,000 9.900,00 

Β.2. 
ΚΑΛΑΘΙΑ 
ΕΡΙΣΤΗΛΙΑ 

Μεταλικό επιςτιλιο καλάκι κομπλζ 
70 lt 

92 109,782 10.099,94 

Γ. 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΔΩΝ 1100 LT 

Πλαςτικό καπάκι (ςκζπαςτρο) 
μεταλλικοφ κάδου τφπου MGB 1100 
κομπλζ με μεντεςζ 

129 37,509 4.838,66 

   Μερικό φνολο 59.919,15 

   ΦΠΑ 24% 14.380,59 

   φνολο 74.299,74 

   τρογγυλοποίθςθ 0,26 

   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 74.300,00 

Σημειώνεται ότι :  
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- οι τιμζσ και οι ποςότθτεσ ανά είδοσ είναι ενδεικτικζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ 
χαμθλότερθσ προςφζρουςασ τιμισ ανά είδοσ από αυτζσ που ενδεικτικά αναγράφονται ςτον 
ανωτζρω πίνακα, ο Διμοσ δφναται να ςυνάψει ςφμβαςθ με τον μειοδότθ αυξάνοντασ τισ 
ποςότθτεσ των υπό προμικεια ειδϊν (ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και 
μετά τθν υπόδειξθ του μελετθτι για τα επιπλζοντα είδθ τθσ προμικειασ) και εφόςον θ 
ςυνολικι δαπάνθ τθσ επιςυναπτόμενθσ ςφμβαςθσ ανά Τμιμα δεν κα ξεπερνά τθν ςυνολικι 
εκτιμθτι δαπάνθ από τθν παροφςα μελζτθ  

- ο Διμοσ δεν δεςμεφεται για τθν εξάντλθςθ του ςυνόλου των αναγραφόμενων ποςοτιτων αν 
κρίνει ότι οι παρουςιαηόμενεσ ανάγκεσ του δεν το απαιτοφν και ςε αυτό ςυναινεί ο κάκε 
μειοδότθσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ . 

 

Αιγάλεω 05-10-2020 

 

Ο υντάξασ 
 

Προϊςτάμενοσ  
Σμιματοσ Μελετϊν & Αποκικθσ 

Θ Ε Ω  Η Θ Η Κ Ε  
 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΩΛΟ 
Μθχ/γοσ Μθχ/κοσ με βακμό Α’ 

 
 

ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 
Διοικ/κου Οικ/κου με βακμό Α’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ 

«Προμικεια κάδων απορριμμάτων – καλακιϊν 
απορριμμάτων και ανταλλακτικϊν κάδων 
απορριμμάτων » 

Αρ. Μελζτθσ Κακ. : 06 / 2019   

Αρ. Πρωτ. : 7259/14-03-2019  

Κ.Α. : 20.7135.001, 20.6673.001, 35.7135.013 

CPV : 44613700-7, 44613600-6, 34928480-6 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  
 
 
ΑΘΟ 1ο :   Σκοπόσ και αντικείμενο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 

 1.1. κοπόσ και αντικείμενο τθσ παροφςθσ ςυγγραφισ είναι θ προμικεια : 1. Πλαςτικϊν 

τροχιλατων κάδων 1.100 lt με πλαςτικό καπάκι, 2. Επιςτιλιων καλακιϊν απορριμμάτων 

(μεταλλικϊν – πλαςτικϊν) , 3. Ανταλλακτικϊν κάδων απορριμμάτων 1100 lt με πλαςτικό καπάκι, για 

τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ και τθσ Δ/νςθσ  Πραςίνου του 

Διμου, προκειμζνου να διατθροφνται κακαροί οι χϊροι ευκφνθσ του Διμου (πλατείεσ, προαφλια 

εκκλθςιϊν, οδικζσ αρτθρίεσ – πάρκα, άλςθ, προαφλια ςχολείων κλπ) και να γίνει δυνατι θ 

αποκομιδι των οικιακϊν απορριμμάτων των δθμοτϊν και των επιςκεπτϊν, με τελικό ςτόχο τθν 

ςφναψθ ςχετικισ ςφμβαςθσ . Παράλλθλα θ παραπάνω προμικεια ςυμβάλλει ςτθν αιςκθτικι 

αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ του Διμου μασ και των οικονομικϊν και πολιτιςτικϊν ςυμφερόντων των 

κατοίκων.   

 1.2 Η προμικεια διζπεται από τον ιςχφον νομικό πλαίςιο του Ν.4412/16 και του Ν.3463/06  

όπωσ ιςχφουν ςιμερα. Θα εκτελεςκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ 

υπθρεςίασ (θ παράδοςθ δθλαδι κα μπορεί να γίνει και τμθματικά). Η φμβαςθ κα ζχει ιςχφ για ζνα 

χρόνο από τθν θμερομθνία ανάρτθςισ τθσ ςτο ΚΗΜΔΗ ι μζχρι εξάντλθςθσ του ςυμβατικοφ ποςοφ.  

ΑΘΟ 2ο  :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ των προμθκευόμενων ειδϊν  

2.1  ΤΜΗΜΑ Α - Α1. Ρλαςτικοί τροχιλατοι κάδοι 1.100 lt με πλαςτικό καπάκι 

 
Οι προσ προμικεια πλαςτικοί κυλιόμενοι - τροχιλατοι κάδοι απορριμμάτων κα πρζπει : 
 

1. Να είναι πρόςφατθσ , όχι πζραν του ζτουσ καταςκευισ, χωρθτικότθτασ 1.100 λίτρων, μεγάλθσ 
αντοχισ κατάλλθλοι για αςφαλι και υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν και εμπορικϊν απορριμμάτων 
προσ το περιβάλλον. 

2. Να είναι εφχρθςτοι, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα που αφοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ και τρόπο καταςκευισ τουσ, να ανταποκρίνονται προσ 
τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία ΕΝ 840-2/5/6 κακϊσ και CE 

3. Να μθν καταςτρζφονται εφκολα από μθχανικζσ καταπονιςεισ και από κακι χριςθ και να δζχονται 
χωρίσ φκορά ςκλθρόκοκα και ογκϊδθ απορρίμματα. 

4. Να είναι φιλικοί προσ το περιβάλλον, ανκεκτικοί ςτθν διάβρωςθ, απρόςβλθτοι ςε οξζα και 
χθμικζσ ουςίεσ. 
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5. Να διαςφαλίηουν με τον τρόπο καταςκευισ τουσ, ελαςτικότθτα ςτα τοιχϊματα και αντοχι, ςε 
ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ αντοχισ, ςτον παγετό και υπεριϊδθ ακτινοβολία. 

6. Ο χρωματιςμόσ κα είναι ενιαίοσ και κα ζχει επιτευχκεί πρωτογενϊσ ςτο υλικό καταςκευισ πριν 
τθν χφτευςθ για μεγαλφτερθ δυνατι ανκεκτικότθτα.  

Oι κάδοι κα φζρουν γκρί-ανκρακί ςκοφρα απόχρωςθ ςτο ςϊμα και μπορντϊ – βυςςινί ςκοφρα 
απόχρωςθ ςτο καπάκι. 
*οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφθοφν τισ εγκαταςτάςεισ μασ προκειμζνου να δουν 
ακριβώσ τισ επιθυμητζσ χρωματικζσ αποχρώςεισ ςτον υφιςτάμενο εξοπλιςμό κάδων του 
Δήμου μασ προκειμζνου η νζα προμήθεια να είναι χρωματικά ομοιογενήσ με τουσ 
υφιςτάμενουσ κάδουσ απορριμμάτων.  
 
Σθμείωςθ : Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ θ υπθρεςία δφναται να επιλζξει διαφορετικό 
χρωματιςμό γεγονόσ το οποίο δεν κα διαφοροποιιςει τθν προςφζρουςα τιμι του αναδόχου. 

Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα,  ο χρωματιςμόσ τουσ, να ζχει επιτευχκεί ςτθν Αϋ φλθ, 
προτοφ αυτι επεξεργαςτεί. 

7. Να φζρουν τζςςερισ ανεξαρτιτωσ περιςτρεφόμενουσ τροχοφσ ζνα ςε κάκε γωνία του κάδου, 
κακϊσ και δυο πλαϊνά ςυςτιματα ανάρτθςθσ για τθν ανφψωςθ και ανατροπι τουσ, από 
αντίςτοιχουσ Ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ απορριμματοφόρων 
οχθμάτων, και πλυντθρίων κάδων, τφπου περιςτροφζα με ςφςτθμα βραχιόνων και κτζνασ 

8. Επί ποινι αποκλειςμοφ κα κατατεκοφν δείγματα ςφμφωνα με τθν διακιρυξθ (γίνονται δεκτά 
και δείγματα ςε διαφορετικό χρωματιςμό με διαφορετικι αναγραφι κερμοεκτφπωςθσ αλλά 
οπωςδιποτε με κερμοεκτφπωςθ)  

  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 
Όλεσ οι αναφερόμενεσ απαιτιςεισ είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, εκτόσ αν αναφζρονται ρθτά ωσ 
επικυμθτζσ ι προτιμϊνται κάποια χαρακτθριςτικά, εφ’ όςον αυτά υπάρχουν και προςφζρονται. Όπου 
αναφζρεται ρθτά θ λζξθ περίπου ςε τεχνικά χαρακτθριςτικά, επιτρζπεται αρνθτικι απόκλιςθ 10%. 
Οποιαδιποτε κετικι απόκλιςθ κα αξιολογείται από τθν υπθρεςία. 
 
Οι κάδοι (ϊμα + Καπάκι + Πλαςτικά μζρθ) κα πρζπει να ζχουν μονομπλόκ ςυμπαγι χφτευςθ, με 
ζκχυςθ πλαςτικοφ υπό πίεςθ INJECTION, από πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ 
και πυκνότθτασ (HDPE), που να διαςφαλίηει μετά τθν ζκχυςθ ομοιόμορφθ κατανομι ιδιοτιτων, ςε 
όλα τα ςθμεία του κάδου. Σο υλικό κα πρζπει να είναι πρωτογενζσ, 100% ανακυκλϊςιμο και από 
100% παρκζνο πολυαικυλζνιο υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ και πυκνότθτασ (HDPE). Θα περιζχει 
ειδικοφσ ςτακεροποιθτζσ, ζναντι πολυμεριςμοφ από υπεριϊδεισ ακτίνεσ, κα ζχει απόλυτθ 
ανκεκτικότθτα ςτισ πολφ χαμθλζσ και πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ςτισ απότομεσ κλιματολογικζσ 
μεταβολζσ και ςτθν επίδραςθ διαφόρων χθμικϊν παραγόντων, υψθλι αντοχι ςτθν γιρανςθ και 
αντίςταςθ ςε απορρυπαντικά – βακτιρια κλπ. 
 
 
Απαραιτιτωσ κα πρζπει, να φζρουν κατά τθ χφτευςθ, το λογότυπο του εργοςταςίου καταςκευισ, τθν 
προμθκεφτρια εταιρία, τθν θμερομθνία καταςκευισ, τθ χωρθτικότθτα του κάδου, το διεκνζσ πρότυπο 
ΕΝ 840 .το εμπρόςκιο μζροσ του ςϊματοσ να αναγράφεται εμφανϊσ με κεφαλαία, ικανοφ πάχουσ, 
λευκά και ευανάγνωςτα γράμματα «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2020» (ι «ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2021» αν για 
κάποιο λόγο θ προμικεια παραδοκεί εντόσ του ζτουσ 2021) . Η φράςθ αυτι κα είναι γραμμζνθ με 
κερμοεκτφπωςθ και όχι με κάποιο αυτοκόλλθτο προκειμζνου να παραμζνει ανεξίτθλθ ςτον χρόνο.  
Σο ακριβζσ λογότυπο δφναται να δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο και αυτόσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να το αποδεχτεί. τισ δφο εμπρόςκιεσ πλευρικζσ γωνίεσ του κάκε κάδου κα υπάρχουν 
αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ϊςτε τθν νφχτα να είναι ορατοί για αποφυγι 
τροχαίων ατυχθμάτων 
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Όπου ο κάδοσ φζρει μεταλλικά εξαρτιματα αυτά κα πρζπει να ζχουν υποςτεί ψυχρό γαλβάνιςμα. 
 
 

Με τθν προςφορά κα κατατεκεί  
- Πιςτοποιθτικό για το πρότυπο ΕΝ-840 
- Πιςτοποιθτικό ISO 9001 για τθν διαχείριςθ ποιότθτασ για τθν καταςκευάςτρια εταιρεία 
- Πιςτοποιθτικό ISO 14001 για τθν διαχείριςθ περιβάλλοντοσ για τθν καταςκευάςτρια 

εταιρεία  
- Πιςτοποιθτικό ι διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE.  

 
 

Ι. Το κυρίωσ ςϊμα (κορμόσ) 
 
1. Σο κυρίωσ ςϊμα των κάδων κα πρζπει να ζχει ςχιμα κόλουρθσ πυραμίδασ, με προσ τα άνω 
ςυνεχϊσ αυξανόμενθ διατομι, που να διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν 
ανατροπισ τουσ, κακϊσ και τθν πλιρθ εκκζνωςθ από τα απορρίμματα, με ολίςκθςθ, κατά τθ 
ςτρζψθ τουσ από τον μθχανιςμό ανφψωςθσ. Λόγω του μεγάλου βάρουσ των απορριμμάτων που 
δζχεται κατά τθ μεταφορά και τθν εκκζνωςι του το κυρίωσ ςϊμα του κάδου το εμπρόςκιο και 
οπίςκιο πλευρικό τοίχωμα του,  πρζπει να είναι ενιςχυμζνο με νευρϊςεισ κακ όλο το φψοσ του 
τοιχϊματοσ  ϊςτε να ενιςχυκοφν και να αποφεφγεται θ παραμόρφωςθ κατά τθ χριςθ του. Η 
καταςκευι δεν κα ζχει ςυνδζςεισ και ραφζσ.  

 
2. Σο χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω μζροσ, κα είναι καταςκευαςμζνο κατά το δυνατό με 
πρόβλεψθ ειδικοφ νεροχφτθ, με περιφερειακό πλαίςιο τφπου «Π», για τθν αποφυγι ειςόδου νερϊν 
τθσ βροχισ εντόσ των κάδων και τθν διαφυγι δυςάρεςτων οςμϊν. 
 
3. Για τθν ανφψωςθ και ανατροπι τουσ, οι κάδοι απαραιτιτωσ, κα πρζπει να φζρουν, ςτα πλευρικά 
τοιχϊματα ιςχυρζσ κυλινδροειδισ ςωλινεσ (πείρουσ) ανάρτθςθσ μικουσ 50mm και διαμζτρου 38-
40mm ± 2mm  κακϊσ και ειδικι υποδοχι κατά τθν χφτευςθ, ςχιματοσ κτζνασ, ςτο μικοσ τθσ εμπρόσ 
πλευράσ του κάδου. ςφμφωνα με τα κατά  ΕΝ 840-2/5/6..  Οι πείροι κα προςαρμόηονται ςτακερά 
και αςφαλϊσ με τουλάχιςτον 4 ιςχυροφσ κοχλίεσ ςτο ςϊμα του κάδου. Οι πείροι ςε κάκε περίπτωςθ 
κα είναι ςυμβατοί ωσ προσ τθν χριςθ τουσ με τα γνωςτά υφιςτάμενα ςυςτιματα ανφψωςθσ που 
διακζτουν τα ςφγχρονα απορριμματοφόρα.  
 
4. Θα φζρει πλαϊνζσ λείεσ χειρολαβζσ (αποςπϊμενεσ ι μθ) για να μπορεί να μεταφζρεται εφκολα ο 
κάδοσ. Οι χειρολαβζσ – τουλάχιςτον 4 – κα βρίςκονται είτε ςτισ άνω γωνίεσ είτε ςε άλλα ςθμεία του 

κάδου. Οι χειρολαβζσ κα διαμορφωμζνεσ ζτςι ϊςτε να προςφζρουν βζλτιςτθ αυτονομία και να μθν 
τραυματίηουν τα χζρια. 

5. τον πυκμζνα ςτο κατϊτερο ςθμείο του κάδου κα υπάρχει τουλάχιςτον μια ειδικι οπι 
αποςτράγγιςθσ με μοφφα για τθν εκροι των υγρϊν κατά τον κακαριςμό του κάδου. Η μοφφα κα 
καλφπτεται με καπάκι και κα πρζπει να ζχει απόλυτθ ςτεγανότθτα. 
 
6. το κάτω τμιμα, κα υπάρχουν ειδικά ςθμεία ζδραςθσ των τροχϊν, με κατάλλθλα ιςχυρά νεφρα 
με  φψοσ  τουλάχιςτον 50 mm, τα οποία κα είναι τζτοιασ καταςκευισ για μεγαλφτερθ αντοχι κατά 
τθ χριςθ και ειδικά κατά τθν κάκοδο από το απορριμματοφόρο και το πλυντιριο κάδων. 

ΙΙ. Το καπάκι (ςκζπαςτρο)         
 
1. Σο καπάκι κα φζρει νευρϊςεισ κα είναι πλαςτικό, μονοφ τοιχϊματοσ επίπεδο και ελαφρϊσ 
κεκλιμζνο. Θα φζρει λαβζσ ι εςοχζσ κατάλλθλεσ διαμορφωμζνεσ ϊςτε να ανοίγει το καπάκι με το 
χζρι, κακϊσ και ποδομοχλό που κα βοθκάει ςτο άνοιγμα του καπακιοφ προσ τα πάνω. 
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2. Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο, από πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο εξίςου με μονομπλόκ 
χφτευςθ αποκλειςμζνου του αναγεννθμζνου μονοφ τοιχϊματοσ, να είναι ελαφρφ, να διακζτει 
ςτακερότθτα καταςκευισ και να περιορίηει τισ επιπτϊςεισ από αναφλζξεισ. Σο πάχοσ του 
τοιχϊματοσ του κα είναι τουλάχιςτον 4mm.  
 
3. Να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να κλείνει το δυνατόν ερμθτικά και ςε κεκλιμζνα επίπεδα, να 
αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία και 
παγετό. Θα φζρει οπωςδιποτε τουλάχιςτον 2 χειρολαβζσ μζςω των οποίων κα μπορεί να 
αναςθκωκεί το καπάκι χειροκίνθτα. Θα είναι ελαφρϊσ κεκλιμζνο προκειμζνου να μθν 
ςυςςωρεφονται ςτθν επιφάνεια του νερά τθσ βροχισ.  
 
4. Σο καπάκι πρζπει υποχρεωτικά να ςυνδζεται με το κυρίωσ ςϊμα ςτακερά με υπερυψωμζνουσ 
μεντεςζδεσ μονομπλόκ και με ηεφγθ πείρων ι με ςυνεχόμενο μεντεςζ, μζςω των οποίων κα 
ςχθματίηονται δφο πρόςκετεσ χειρολαβζσ για χειριςμό του κάδου, από το πίςω μζροσ και για  να 
υπάρχει μεγαλφτερθ ελαςτικότθτα του καπακιοφ κατά τουσ χειριςμοφ που πραγματοποιοφνται ςτο 
απορριμματοφόρο. Σο καπάκι κα πρζπει να ανοίγει και να κλείνει εφκολα για τθν τοποκζτθςθ των 
απορριμμάτων, ενϊ κατά τθν εκκζνωςθ κ’ ανοίγει αυτόματα κατά τθν ανφψωςθ του κάδου. Θα ζχει 
τθν δυνατότθτα αναςτροφισ κατά 270ο. 
 
5. Η ςφνδεςθ του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων, κα ζχει επιτευχκεί κατά τζτοιο τρόπο, ζτςι ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι προςταςία του από μθχανικζσ καταπονιςεισ, ζςτω και αν αυτό 
παραμζνει τελείωσ ανοικτό. 
 
6. Θα ανοίγει  με το χζρι, κακϊσ και με ποδομοχλό, που κα διακζτει κατακόρυφεσ γαλβανιςμζνεσ 
ράβδουσ (αντθρίδεσ), για το άνοιγμα και πεντάλ. Η διαμόρφωςθ του ποδομοχλοφ – αντθρίδων 
ανφψωςθσ – εςωτερικό καπακιοφ κα είναι διαμορφωμζνα ζτςι ϊςτε να μθν δθμιουργείται 
πρόβλθμα (ςτράβωμα) τθσ ράβδου του ποδομοχλοφ ι και παραμόρφωςθ ςτο καπάκι κατά τθ 
χριςθ.  
 
7. Κάκε εργονομικι ι αιςκθτικά εξελιγμζνθ βελτίωςθ ςτο ςκζπαςτρο (καπάκι) κα εκτιμθκεί 
ιδιαιτζρωσ από τθν υπθρεςία μασ κατά τθν προςκόμιςθ του δείγματοσ  
 
ΙΙΙ. Τροχοί -  Ανάρτθςθ   
 
1)Οι πλαςτικοί κάδοι κα φζρουν τζςςερισ (4) τροχοφσ βαρζωσ τφπου από ςυμπαγζσ ελαςτικό 
άριςτθσ καταςκευισ και ποιότθτασ διαμζτρου Φ=200 mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 360ο περί 
κατακόρυφου άξονα.  Ο κάκε τροχόσ κα ςτθρίηεται ςε ατςάλινο διχαλωτό υποςτιριγμα μζςω 
ζνςφαιρου τριβζα και κα ςυνδζεται με τον κάδο με ειδικι βάςθ κατάλλθλα ενιςχυμζνθ και 
διαμορφωμζνθ ϊςτε να είναι ικανι να δζχεται τα φορτία και τθσ κροφςθσ κατά τθ χριςθ του κάδου. 
Απαραίτθτα οι δφο εμπρόςκιοι τροχοί κα φζρουν ςφςτθμα πζδθςθσ με ενιςχυμζνο πετάλι φρζνο, 
ϊςτε να είναι δυνατι θ ακινθτοποίθςθ των κάδων ςε κεκλιμζνουσ δρόμουσ. Επίςθσ οι τροχοί κα 
πρζπει να είναι ακόρυβοι αυτοπθδαλιοχοφμενοι ανεξάρτθτα αναρτθμζνοι και να ζχουν μεγάλθ 
αντοχι. 

 
2) Να εδράηονται ςε αντίςτοιχεσ εργονομικά τοποκετθμζνεσ κονςόλεσ ανάρτθςθσ και θ 
ενςωμάτωςι τουσ, να επιτυγχάνεται με ικανό αρικμό βιδϊν.  
 
3) Οι τροχοί κα είναι ικανοί να αντζξουν το μικτό βάροσ του κάδου απορριμμάτων (τουλάχιςτον 
250kg ζκαςτοσ) 
 
ΙV. Διαςτάςεισ – Χωρθτικότθτα – Βάρθ 
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1) Οι διαςτάςεισ οι ςυςχετιηόμενεσ με τθν εκάςτοτε χωρθτικότθτα κα πρζπει να ακολουκοφν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840 -2/5/6. 
 
2) Σο βάροσ του κενοφ κάδου κα είναι περίπου 50 κιλά (για κάδο 1.100lt), ςτα οποία δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται το βάροσ του ποδομοχλοφ ανοίγματοσ καπακιοφ, το οποίο κα πρζπει ςτθν 
τεχνικι  προςφορά, να αναγράφεται χωριςτά. 
 
3) Σο ωφζλιμο φορτίο των κάδων ςε οικιακά απορρίμματα κα είναι, περίπου 450 – 550 κιλά (για 
κάδο 1.100 lt) 
 
 
V. Άλλα ςτοιχεία 
1) Οι κάδοι κα φζρουν ςτισ γωνίεσ αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ τφπου ηζβρασ ι και ςιματα ςφμφωνα 
με Κ.Ο.Κ ζτςι ϊςτε να είναι ορατοί και τθν νφχτα για τθν αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων. 
 
2) Η καταςκευάςτρια εταιρεία των κάδων απαραιτιτωσ, κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικά 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO 9001, και ISO 14001 πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και 
ελζγχου ΕΛΟΣ ι και αντίςτοιχων χωρϊν τθσ Ε.Ε κατά EN 840 – 2/5/6. 
 
3) ε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ, απαραιτιτωσ κα πρζπει να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO 9001, και ISO 14001 
για το περιεχόμενο service, κακϊσ και ςυμβόλαιο αποκλειςτικισ εκπροςϊπευςθσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 
 
4) Τπεφκυνθ διλωςθ κα κατατεκεί μαηί με τθν προςφορά για κάλυψθ ανταλλακτικϊν επί δεκαετίασ 
τουλάχιςτον, με χριςθ τιμολογίου πιςτϊςει διάρκειασ εξόφλθςθσ τριϊν (3) μθνϊν με ποινι 
αποκλειςμοφ. 
 
5) Κάκε εργονομικά θ αιςκθτικά, εξελιγμζνθ βελτίωςθ, ςτουσ προαναφερόμενουσ κάδουσ, κα 
εκτιμθκεί ιδιαιτζρωσ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα αποκλίνει από τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 
προαναφερόμενθσ Σεχνικισ Περιγραφισ & Προδιαγραφισ, που αφοροφν διαςτάςεισ, βάρθ, 
χωρθτικότθτεσ, ςφμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφραςμζνα κατά ΕΝ, DIN κ.λ.π. 

 

2.2 ΤΜΗΜΑ 2. Καλάκια Απορριμμάτων  

Γενικά :  
 Οι προσ προμικεια κάδοι απορριμμάτων κα πρζπει να καλφπτουν απαραίτθτα τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που αναλφονται παρακάτω.  

1. Να είναι καινοφριοι, αμεταχείριςτοι, πρόςφατθσ, όχι πζραν του εξαμινου καταςκευισ, 
μεγάλθσ αντοχισ κατάλλθλοι για αςφαλι και υγιεινι απόκεςθ ςυνικων απορριμμάτων 
πεηϊν.  

2. Να είναι εφχρθςτοι, να πλθροφν διεκνείσ εργονομικοφσ κανόνεσ, να ακολουκοφν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που αφοροφν ςχιμα, διαςτάςεισ και τρόπο καταςκευισ τουσ, να 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ.  

3. Να μθν καταςτρζφονται εφκολα από μθχανικζσ καταπονιςεισ και από κακι χριςθ και να 
δζχονται χωρίσ φκορά ςκλθρόκοκα και ογκϊδθ απορρίμματα. 

4. Να είναι φιλικοί προσ το περιβάλλον, ανκεκτικοί ςτθν διάβρωςθ, απρόςβλθτοι ςε οξζα και 
χθμικζσ ουςίεσ. 

5. Να διαςφαλίηουν με τον τρόπο καταςκευισ τουσ αντοχι ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςτον 
παγετό και υπεριϊδθ ακτινοβολία. 
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6. Επί ποινι αποκλειςμοφ κα κατατεκοφν δείγματα για κάκε είδοσ κάδου, αν αυτό ηθτθκεί από 
τθν αρμόδια Επιτροπι, ςφμφωνα με ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ. 

7. το εμπρόςκιο μζροσ του ςϊματοσ να αναγράφεται εμφανϊσ με κεφαλαία, ευανάγνωςτα, και 
καλαίςκθτα γράμματα ςε μεταλλικό πινακίδιο «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» με ι χωρίσ το ζμβλθμα 
του Διμου ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ και κατά επικυμία τουσ.  
 

Β.1. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Καλαθιών Επί Δαπζδου  
 
Θα είναι κυλινδρικοφ ςχιματοσ με καπάκι - ςκζπαςτρο με ανοίγματα ςτο πλάι για τθν ρίψθ των 
απορριμμάτων και κα αποτελοφνται από το κυρίωσ ςϊμα και τθ βάςθ καταςκευαςμζνα και τα δφο 
από το ίδιο υλικό. 
 
Οι κάδοι, ςτο ςφνολο τουσ, κα πρζπει να ζχουν υψθλισ ποιότθτασ ςυγκολλιςεισ ενϊ δεν κα πρζπει 
να παρουςιάηουν εμφανείσ ενϊςεισ, ςυνδζςεισ ι κολλιςεισ και όπου αυτό δεν είναι δυνατό 
αποφευχκεί κα πρζπει αυτζσ να είναι λείεσ χωρίσ ακμζσ.  O μεταλλικόσ κάδοσ με τθν βάςθ του κα 
αποτελεί ενιαία καταςκευι θλεκτροςυγκολλθμζνθ. 
 
το εςωτερικό των κάδων κα υπάρχει αποςπϊμενοσ κυλινδρικόσ κάδοσ ωφζλιμθσ χωρθτικότθτασ 
110 lt (±10%) , καταςκευαςμζνοσ από γαλβανιςμζνο  χάλυβα , διαςτάςεων Υψοσ 800mm ±6% και 
Διάμετροσ 420 mm ±6%. Ο κάδοσ αυτόσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να αφαιρείται, να αδειάηει, να 
κακαρίηεται και να επανατοποκετείται με τθν χριςθ δυο χερουλιϊν. Εςωτερικά δεν κα φζρει καμία 
οξεία ακμι, επιτρζποντασ τθν τοποκζτθςθ πλαςτικισ ςακοφλασ εντόσ του, χωρίσ αυτι να ςκίηεται. 
 
ε εμφανζσ ςθμείο του κυρίωσ ςϊματοσ του κάδου, κα υπάρχει μεταλλικι ανοξείδωτθ ετικζτα. τθν 
ετικζτα κα αναγράφεται ςυγκεκριμζνο λογότυπο του Διμου με τρόπο που δεν καταςτρζφεται και 
είναι ανκεκτικό ςτισ μεταβολζσ των καιρικϊν ςυνκθκϊν και ςτθν κακθμερινι χριςθ Σο λογότυπο 
ςτθν μεταλλικι ετικζτα κα επιλεγεί από τθν υπθρεςία και κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με οδθγίεσ 
τθσ υπθρεςίασ. Σο λογότυπο του καταςκευαςτι μπορεί να τοποκετθκεί επι τθσ ιδίασ ετικζτασ με τον 
τρόπο που ο εκάςτοτε καταςκευαςτισ επιλεγεί.  
 
Για τθν ςτερει και ςτακερι τοποκζτθςθ των κάδων, ςτα ςθμεία που αυτοί κα αναπτυχκοφν, κα 
είναι εφοδιαςμζνοι με ςφςτθμα ςτερζωςθσ, θ τιμι του οποίου ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςυνολικό 
κόςτοσ του κάδου. Για κάκε κάδο κα δοκοφν τζςςερα μεταλλικά βφςματα, με όλα τα αναλϊςιμά 
τουσ, κατάλλθλα για τθν ςτερζωςθ του κάδου ςε επιφάνειεσ όπωσ είναι μπετόν, πλακάκια 
πεηοδρομίου κλπ. Εάν διακζτουν παξιμάδια αυτά κα είναι αςφαλείασ. Οι οπζσ ςτερζωςθσ κα 
βρίςκονται εντόσ του κάδου.» 
 
Κάδοσ 
Η χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα κα είναι περίπου 110 lt (±10%) και κα είναι καταςκευαςμζνοι από 
γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα. 
 
Κυρίωσ ϊμα 
Εξωτερικά κα είναι καταςκευαςμζνοι από φφλλο γαλβανιςμζνθσ λαμαρίνασ πάχουσ τουλάχιςτον 
2mm. Η επιφάνεια τθσ λαμαρίνασ κα διακζτει ςχζδιο πχ οριηόντιεσ τομζσ τθσ λαμαρίνασ ςε διάφορα 
φψθ. Σα τελικά ςχζδια επί τθσ λαμαρίνασ κα κακοριςτοφν πριν τθν παραλαβι ςε ςυνεργαςία με τθ 
Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ . Περιμετρικά ςτο κυρίωσ ςϊμα και κοντά ςτο καπάκι – ςκζπαςτρο, κα 
υπάρχουν τρία (3) ανοίγματα φψουσ 150mm και πλάτουσ μεγαλφτερο από 350mm περίπου, που κα 
χρθςιμεφουν για τθ ρίψθ των μικροαπορριμμάτων. 
Σο ςχιμα των κάδων κα είναι κυλινδρικό. Η εξωτερικι διατομι του κφριου κορμοφ κα είναι 460 mm 
+10% - 5%. Η βάςθ κα ζχει διάμετρο 350 ζωσ 420mm και φψοσ 70mm ±15%. Σουνολικό φψοσ του 
κάδου κα είναι 1.030 mm ±10% 
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Σο χρϊμα των κάδων κα είναι ςκοφρο γκρι τφπου RAL αντιγκράφιτι που κα κακοριςτεί από τθν 
Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ . Θα ζχει αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτθν θλιακι ακτινοβολία(UV).  
Θα είναι βαμμζνοσ με τθν μζκοδο τθσ θλεκτροςτατικισ βαφισ, και προδιάγραφεσ qualisteel coat C5. 
 
Καπάκι – ςκζπαςτρο κάδου 
Σο καπάκι κα είναι ενιαίο χωρίσ κολλιςεισ. Θα είναι μεταλλικό γαλβάνιηζ με πάχοσ τουλάχιςτον 
2.50mm και διάμετρο 490mm±2% και κα κλείνει πάνω ςε μεταλλικι ςτεφάνθ λίγο μικρότερθ. Δεν 
κα μπορεί να αφαιρεκεί το καπάκι-ςκζπαςτρο για αυτό το λόγο κα διακζτει πείρο μεντεςζ ο οποίοσ 
κα είναι πρεςςαριςτοσ δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςτο καπάκι να ανοίγει κατά 270ο περίπου με 
αποςβεςτιρα πρόςκρουςθσ, ϊςτε να μπορεί να αφαιρείται ο εςωτερικόσ κάδοσ. Επίςθσ το καπάκι-
ςκζπαςτρο κα φζρει κλειδαριά για τθν αποτροπι απομάκρυνςθσ του εςωτερικοφ κάδου, θ 
κλειδαριά κα είναι με τρίγωνο κλειδί τεχνολογίασ push and turn. 
 
Εγγφθςθ – Σεχνικι υποςτιριξθ/υντιρθςθ 
Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι παρζχει  
- Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο, τουλάχιςτον 6 μινεσ (θ εγγφθςθ να είναι 
ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ 
καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε 
βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό ι βανδαλιςμό) 
 
Χρόνοσ παράδοςθσ 
Ο  Χρόνοσ παράδοςθσ των κάδων δεν κα ξεπερνά τισ 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογράφθ 
τθσ ςφμβαςθσ. Η παράδοςθ των πλιρωσ ςυναρμολογθμζνων κάδων κα γίνει ςτο ςφνολό τουσ ςε 
ςθμείο εντόσ του Διμου που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία μασ.  
Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία πλιρωσ 
ςυναρμολογθμζνοι, με τα ζξοδα να βαρφνουν τον Προμθκευτι. 
 
Πιςτοποιθτικά 
Οι προςκόμιςθ των παρακάτω πιςτοποιθτικϊν/εγγράφων κρίνεται απαραίτθτθ για τθν διαςφάλιςθ 
τθσ ποιότθτασ των προσ προμικεια προϊόντων αλλά και τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 
• ISO 9001 Για τθν καταςκευι και βαφι των προϊόντων. 
• ISO 14001 Για τθν καταςκευι και βαφι των προϊόντων. 
τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ 
κρίνεται απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ 
• ISO 9001 Για τθν ςυναφι με τον διαγωνιςμό εμπορικι του δραςτθριότθτά. 
• ISO 14001 Για τθν ςυναφι με τον διαγωνιςμό εμπορικι του δραςτθριότθτά. 
 
Β.2. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Επιςτήλιων Καλαθιών  
Σα επιςτιλια καλακάκια (απορριμματοδζκτεσ)  που επικυμεί να προμθκευτεί ο Διμοσ μασ, κα είναι 
όλοι καινοφρια, αμεταχείριςτα και υψθλισ ποιότθτασ καταςκευισ. Θα αποτελοφνται από χαλφβδινο 
γαλβανιςμζνο διάτρθτο κάδο κυλινδρικισ διατομισ αναρτθμζνο ςε χαλφβδινο γαλβανιςμζνο 
πλαίςιο που κα πακτϊνεται με 1 ποδαρικά επί εδάφουσ.  

       
Πιο ςυγκεκριμζνα : 

Οι κάδοι κα είναι  λειτουργικοί, ανκεκτικοί ςτθ διάβρωςθ, ςτισ αναφλζξεισ, υψθλισ αντοχισ, 
άριςτθσ ποιότθτασ καταςκευισ, απρόςβλθτοι ςε οξζα και χθμικζσ ουςίεσ, και ευχερϊσ 
κακοριηόμενοι. Θα είναι καταςκευαςμζνοι από γαλβανιςμζνθ διάτρθτθ λαμαρίνα θ οποία ςτον 
πυκμζνα κα ζχει πάχοσ τουλάχιςτον 8 χιλιοςτά και κα φζρει οπζσ αποςτράγγιςθσ των ομβρίων 
υδάτων και των υγρϊν των απορριμμάτων, που τυγχάνει να ειςζρχονται ςτον κάδο. Η 
χωρθτικότθτα τουσ κα είναι περίπου 60 λίτρα. Σο φψοσ κάκε κάδου κα είναι περίπου 50 - 60εκ, και 
θ διάμετροσ του 35 – 40 εκ.  Οι κάδοι δφναται να είναι ανατρεπόμενοι μζςω ειδικοφ μθχανιςμοφ 
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προςάρτθςθσ μεταξφ κάδων – πλαιςίου ςτιριξθσ ειδάλλωσ κα είναι ςυγκολλθτοί πάνω ςτον 
ςκελετό. Σο βάροσ του κάδου δεν κα ξεπερνά τα 12 κιλά.  

 
Σο πλαίςιο ςτιριξθσ (ςκελετόσ) κα είναι διαμορφωμζνοσ ςε μορφι «Η» και καταςκευαςμζνοσ από 
χαλφβδινο ςωλινα διαμζτρου περίπου 40 χιλιοςτϊν. Η όλθ καταςκευι του πλαιςίου πρζπει να είναι 
ιδιαίτερα ςτακερι και να καταλιγει ςε 2 ποδαρικά ςτισ άκρεσ των οποίων βρίςκονται πζλματα 
ζδραςθσ του πλαιςίου ςτο ζδαφοσ. Θα εδράηεται ςτο ζδαφοσ με κατάλλθλα ςτριφόνια 
καταςκευαςμζνα και αυτά από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Με τθν όλθ καταςκευι κα παρζχονται 
απαραίτθτα ςτριφόνια κατάλλθλου μικουσ και οφπα ϊςτε να μπορεί να πακτωκεί ςτο ζδαφοσ από 
το προςωπικό του Διμου  
 
 Η όλθ καταςκευι κα ζχει πλάτοσ που δεν κα ξεπερνά τα 50 cm και το φψοσ τθσ δεν κα 
ξεπερνά τα 90 cm. Θα είναι βαμμζνθ ςε φοφρνο με θλεκτροςτατικι ποφδρα με αντιοξειδωτικι 
βαφι μεταλλικισ υφισ. Όλα τα βερνίκια και χρϊματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ακίνδυνα 
για τουσ χριςτεσ και κα είναι μελετθμζνα να δίνουν αντοχι και μακροηωία ςτον κάδο. Η ςφνδεςθ 
των επιμζρουσ ςτοιχείων των απορριμματοδεκτϊν κα είναι τζτοια που να εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ 
και ομοιογενι κατανομι ιδιοτιτων ςε κάκε ςθμείο του ετοίμου προϊόντοσ 
Ο χρωματιςμόσ του τελικοφ προϊόντοσ κα ςυμφωνθκεί με τθν υπθρεςία κατά τθν εντολι 
υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ με πικανότερθ απόχρωςθ τθν γκρι – ανκρακί RAL 7011.  
 
Εγγφθςθ – Σεχνικι υποςτιριξθ/υντιρθςθ 
Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι παρζχει  
- Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο, τουλάχιςτον 6 μινεσ (θ εγγφθςθ να είναι 
ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ 
καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε 
βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό ι βανδαλιςμό) 
 
Χρόνοσ παράδοςθσ 
Ο  Χρόνοσ παράδοςθσ των κάδων δεν κα ξεπερνά τισ 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογράφθ 
τθσ ςφμβαςθσ. Η παράδοςθ των πλιρωσ ςυναρμολογθμζνων κάδων κα γίνει ςτο ςφνολό τουσ ςε 
ςθμείο εντόσ του Διμου που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία μασ.  
Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία πλιρωσ 
ςυναρμολογθμζνοι, με τα ζξοδα να βαρφνουν τον Προμθκευτι. 
 
Πιςτοποιθτικά 
Οι προςκόμιςθ των παρακάτω πιςτοποιθτικϊν/εγγράφων κρίνεται απαραίτθτθ για τθν διαςφάλιςθ 
τθσ ποιότθτασ των προσ προμικεια προϊόντων αλλά και τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 
• ISO 9001 Για τθν καταςκευι και βαφι των προϊόντων. 
• ISO 14001 Για τθν καταςκευι και βαφι των προϊόντων. 
τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ 
κρίνεται απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ 
• ISO 9001 Για τθν ςυναφι με τον διαγωνιςμό εμπορικι του δραςτθριότθτά. 
• ISO 14001 Για τθν ςυναφι με τον διαγωνιςμό εμπορικι του δραςτθριότθτά. 
 

2.3 ΤΜΗΜΑ 3. Ανταλλακτικά Κάδων 1100 lt με πλαςτικό καπάκι  

 Όλα τα ανταλλακτικά που αναγράφονται παραπάνω αφοροφν μεταλλικοφσ τροχιλατουσ κάδουσ 
απορριμμάτων με πλαςτικό καπάκι χωρθτικότθτασ 1100 λίτρων τφπου MSE1100 οι οποίοι 
καταςκευαςτικά ανταποκρίνονται ςτθν Ευρωπαϊκι Οδθγία ΕΝ 840-2/5/6. Σα υπό προμικεια είδθ 
κα είναι καινοφρια άριςτθσ ποιοτικά καταςκευισ και κα πρζπει  να εφαρμόηουν τζλεια ςτουσ 
κάδουσ που περιγράφονται χωρίσ να αλλοιϊνουν ςε κανζνα ςθμείο τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ. 
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Γ. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ πλαςτικών καπακιών κάδων 1100 lt 

 
Σο καπάκι κα πρζπει να είναι πλαςτικό, επίπεδο και ελαφρϊσ κεκλιμζνο. Θα φζρει κατάλλθλεσ 
νευρϊςεισ και κα ανοίγει προσ τα επάνω, με τθν βοικεια κατάλλθλων χειρολαβϊν. το ςθμείο επαφισ 
τθσ λάμασ του ποδομοχλοφ με το χείλοσ του καπακιοφ κα υπάρχει ενιςχυτικι διαμόρφωςθ θ οποία κα 
εξαςφαλίηει τθν ανκεκτικότθτα τθσ καταςκευισ. Θα είναι καταςκευαςμζνο, από πρωτογενζσ 
πολυαικυλζνιο υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ και πυκνότθτασ (HDPE), κατάλλθλου πάχουσ και ο τρόποσ 
καταςκευισ του, κα πρζπει να του παρζχει τθν δυνατότθτα, να ζχει ελαςτικι παραμόρφωςθ, να 
αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία. Θα πρζπει 
να ςυνδζεται ςτο κυρίωσ ςϊμα με κατάλλθλο ςτιβαρισ καταςκευισ μεταλλικό μεντεςζ  ο οποίοσ κα 
διατρζχει το πλάτοσ του καπακιοφ κακ’ όλο το μικοσ του. Σο όλο καπάκι κα είναι μονοφ τοιχϊματοσ 
για μεταλλικό ςϊμα κάδου. Σα πλαςτικά καπάκια που ηθτοφνται ςτθν παροφςα μελζτθ κα πρζπει να 
εφαρμόηουν ςε μεταλλικό κάδο τφπου HELESSI. Επί ποινι αποκλειςμοφ κάκε καπάκι κα παραδίδεται 
με τον μεντεςζ του και όλα τα παρελκόμενα που είναι απαραίτθτα για τθν τοποκζτθςθ του καπακιοφ 
επί του κάδου τα οποία ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ.  
Το χρϊμα των καπακιϊν κα είναι μπορντϊ – βυςςινί ςκοφρο.  
 

ΑΘΟ 3ο : Ρλθρωμι προμθκευτι 

  Οι τιμζσ μονάδοσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ς’ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ προμικειασ και για κανζνα λόγο και ςε καμία ανακεϊρθςθ υπόκεινται 

Η πλθρωμι κα γίνεται για το μζροσ τθσ προμικειασ που ζχει παραδοκεί ςτθν υπθρεςία, με 

ζνταλμα που κα εκδοκεί μετά από κάκε ςυνολικι ι τμθματικι παραλαβι τθσ προμικειασ και 

εφόςον θ Επιτροπι Παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει καμία κακοτεχνία ωσ προσ τθν ποιότθτα τουσ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ. 

Σα τιμολόγια που κα εκδίδονται κα είναι με ΠΙΣΩΗ τουλάχιςτον 30 θμερϊν και θ 

πλθρωμι τουσ κα γίνεται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτον Ν.4583/2018.  

ΑΘΟ 4ο  : Φόροι – τζλθ – κρατιςεισ  

 το τίμθμα περιλαμβάνεται θ προμικεια, θ προςκόμιςθ και γενικά κάκε νόμιμθ και 

απαιτοφμενθ εργαςία πλθν του Φ.Π.Α., που βαρφνει τον Διμο. 

 Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

 
 

Αιγάλεω 05-10-2020 
 
 

Ο υντάξασ 
 

Προϊςτάμενοσ  
Σμιματοσ Μελετϊν & Αποκικθσ 

Θ Ε Ω  Η Θ Η Κ Ε  
 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΩΛΟ 
Μθχ/γοσ Μθχ/κοσ με βακμό Α’ 

 
 

ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 
Διοικ/κου Οικ/κου με βακμό Α’ 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΩ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [.......] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΙΔΡΑ ΟΓΟ 364 & ΚΑΛΒΟΤ – 12241 

ΑΙΓΑΛΔΩ 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΩΛΟ 

- Σειέθσλν: 2103427066 – 2103475734  

- Ηι. ηαρπδξνκείν: meletes.egaleo@gmail.com  

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): http://aigaleo.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ – θαιαζηώλ απνξξηκκάησλ θαη 

αληαιιαθηηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ (CPV : 44613700-7, 44613600-6, 34928480-6) 
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : ΤΠΑΡΥΟΤΝ 3 ΣΜΗΜΑΣΑ 

: 

Σκήκα 1. Πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη 1.100 lt κε πιαζηηθό θαπάθη 

Σκήκα 2. Πξνκήζεηα θαιαζηώλ απνξξηκκάησλ 

Σκήκα 3. Αληαιιαθηηθά θάδσλ 1.100 lt κε πιαζηηθό θαπάθη 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ 

ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 

είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από 

ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

- δσξνδνθία
x,xi

· 

- απάηε
xii

· 

- ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

- λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

- παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
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[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
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πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

[] Ναη [] Όρη 
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απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν 

ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ 

Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε 

ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαη
xxxiii

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxiv

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή 

ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην 
ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 

εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 
vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη 

ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 

εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε 
παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

x χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ 

L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο 
Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 

1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα 

εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 
166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 
ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xvi Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη 

Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 

73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε 

επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν 

εδάθην).  

xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 
παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, 

γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ 

ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 

2016/7) 
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xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 

παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxx Πξβι άξζξν 48. 

xxxi  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxii Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 

παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxiii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xxxiv Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα 

ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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