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       Ο Δήμαρχος Δράμας  

   διακηρύσσει  

διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή  αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας:  

 

Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι 
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     Εκτιμώμενης αξίας  217.774,19 €  

       (μη συμπεριλαμβανόμενου του  Φ.Π.Α)  

                                                                   

           

και καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Δήμος Δράμας  

Ταχυδρομική διεύθυνση Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου 

Πόλη Δράμα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 66133 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR114 

Τηλέφωνο 2521350630 

Φαξ 2521350748 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mmeli@dimosdramas.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μιλτιάδης Μελιάδης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimos-dramas.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) ------ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δράμας  και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.   

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών (με 

σκοπό την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 

κοινωνίας). 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση 

γ) Η  ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 

γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 

εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση (URL): http//www.eprocurement.gov.gr   

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διεθνή ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 

4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0311. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.7341.001 

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2018 του Φορέα. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ03110009) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 433/30-03-

2018 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και έχει λάβει κωδικό MIS 5016075. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Στο πλαίσιο  αναβάθμισης της βιώσιμης διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) 

και της ανάδειξης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος της πόλης, η ανάπτυξη ενός δικτύου 

υπογειoποίησης των κάδων προσωρινής αποθήκευσης των Α.Σ.Α. αποτελεί βασικό σκοπό του Δήμου. 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα της προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων σε 

υπέργειους κάδους τοποθετημένους παραπλεύρως του πεζοδρομίου, είναι η έκθεση των απορριμμάτων 

σε κοινή θέα και παράλληλα η δυσοσμία που αναπτύσσεται λόγω κακών πρακτικών, στα σημεία που 

υπάρχει υπέργειος κάδος. 

Η εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων αστικών απορριμμάτων συμβάλει στην προστασία και 

ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος με τα ακόλουθα οφέλη να αναφέρονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: 

        1. Αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. 

2. Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής όπου εγκαθίσταται ο κάδος. 

      3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

4. Περιορισμός της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα αφού ελαχιστοποιούν αισθητά την διαρροή 

υγρών. 

        5. Δεν υπάρχει οπτική επαφή με τα απορρίμματα. Δεν υπάρχουν υπολείμματα απορριμμάτων.  

        6. Περιορισμός στην μετάδοση ασθενειών αφού δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρωκτικά και έντομα. 

7.Ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλείται τόσο στο γενικότερο περιβάλλον όσο και στην 

καθημερινότητα των δημοτών. 

 

Με τη δράση αυτή πρόκειται να προμηθευτούν τα ακόλουθα: 

1) Ένας (1) αυτόνομος φωτοβολταϊκός κάδος (φωτοβολταϊκό press container) σύμφωνα με τις 

παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Ο φωτοβολταϊκός κάδος θα είναι μεταφερόμενος, ενεργειακά 

αυτόνομος με δυνατότητα να δεχθεί μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. Δύναται να 

λειτουργήσει και ως επιδεικτικό μέσω ενημέρωσης της ανακύκλωσης σε σχολεία.  

2) Οκτώ (8) πλήρη συστήματα τριών υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων με όλα τα 

παρελκόμενα σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν 

αρμονική και αισθητική ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον, ερμητική αποθήκευση των 

απορριμμάτων, εύκολη εγκατάσταση, απλότητα στη διαδικασία αποκομιδής και συντήρησης καθώς και 

μακρόχρονη και αξιόπιστη λειτουργία.  

Κάθε σύστημα αποτελείται από   

α) τρεις (3) πλήρως στεγανούς πλαστικούς κάδους 1.100 λίτρων που χρησιμοποιούνται σε 

οπίσθια φόρτωση και τοποθετούνται υπόγεια εντός κατάλληλα διαμορφωμένου φρεατίου σε 

πλατφόρμα με υδραυλική ανύψωση,  

β) τρεις πύργους τροφοδοσίας των κάδων με απορρίμματα (ανακυκλώσιμα ή μη). 

Τα Α.Σ.Α. από τους υπόγειους κάδους θα συλλέγονται με τα υφιστάμενα απορριμματοφόρα του Δήμου 

μετά από ανύψωση του μηχανισμού, έως τη στάθμη του εδάφους. Η ανύψωση αυτή γίνεται υδραυλικά 

με κιτ υδραυλικών που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στον στόλο των απορριμματοφόρων.  
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

α/α Είδος CPV 

1 
Αυτόνομος φωτοβολταϊκός κάδος (φωτοβολταϊκό press container) 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές   
42996200-6 

2 
Πλήρες Σύστημα τριών υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων 

με όλα τα παρελκόμενα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές   
44613700-7 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με   κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης και  για τα δύο τμήματα  1 και 2 της 

πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς , βάσει τιμής ανά τμήμα . 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα: 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
CPV 2008 

rev.2013 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τεμάχιο 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ευρώ 

1 

Αυτόνομος φωτοβολταϊκός κάδος 

(φωτοβολταϊκό press container) σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές 

42996200-6 1 49.774,19 €  49.774,19 € 

2 

Πλήρες Σύστημα τριών υπόγειων κάδων 

συλλογής απορριμμάτων με όλα τα 

παρελκόμενα σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

44613700-7 8 21.000,00 € 168.000,00 € 

Σύνολο Προμήθειας χωρίς ΦΠΑ 217.774,19 € 

ΦΠΑ 24% 52.265,81 € 

Σύνολο Προμήθειας με ΦΠΑ 270.040,00 € 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το Τμήμα  1 είτε για το Τμήμα 2  ή 

ακόμη και για τα δύο Τμήματα  με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα που 

αναγράφονται στον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα 

πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Οι διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις.» 
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3. του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (Α’ 171) Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 

4. του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις 

διατάξεις του άρθρου 1, 

6. της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

7. του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8. του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

9. του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150) 

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

12. του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις», 

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

14. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 

13 έως 15, 

15. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

16. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

17. του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) “ Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ”, 

18. του Ν.4314/2014  

19. του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

20. Ν.4257 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

21. ΥΑ 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

22. 21.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

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

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

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

24. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά 

ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

25. την αριθμ. 590/2017 (ΑΔΑ: 7Δ05Ω9Μ-Υ3Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας περί υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης   

26. την με αριθμό πρωτοκόλλου 1681/09-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΤΩ7ΛΒ-65Τ) απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης του 

Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

27. την πίστωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας με  Κ.Α. 62.7341.001 οικονομικού έτους 2018 

28. την αριθμ. 3/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΔΣΩ9Μ-8ΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας – Αξιολόγησης των διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2018. 

29. το Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003759838 

30. την αριθμ. 335/2018 (ΑΔΑ: 7ΣΩ0Ω9Μ-6ΩΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ψηφίσθηκε η διάθεση 

πίστωσης, η κατάρτιση όρων διενέργειας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

31. την  αριθμ. 1057/2018 (ΑΔΑ:  6Θ22Ω9Μ-Η23)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

32. την 427/02-02-2017 απόφαση έγκρισης Στρατηγικής Β.Α.Α. Που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρ. 

3071/13-07-2016 της Ε.Υ.Δ.  Π.Α.Μ.Θ.. 

33. την με αριθμό πρωτοκόλλου 433/30-03-2018  (ΑΔΑ:  ΨΙ797ΛΒ-ΟΤΗ) απόφαση ένταξης της Ε.Υ.Δ.  Π.Α.Μ.Θ.. 

 

1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα 

από συντετμημένη προθεσμία  τουλάχιστον  τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 



8 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020  

 

 

27 παρ. 1 & 4 του Ν. 4412/2016) και της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ελληνικό τύπο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924). 

Οι διαδικασίες δημοσίευσης και πρόσβασης στις πληροφορίες είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 22 και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 και για το λόγο αυτό η προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών μετά την αποστολή της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., 

περιορίζεται κατά πέντε (5) ημέρες λιγότερο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

διακήρυξης, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα 

λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr καθώς και στην 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

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

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

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), όπως ισχύει και στην ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924)   

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ισχύει: 

Διαδικτυακός τόπος 

υποβολής προσφοράς 

Ημερομηνία ανάρτησης 

της διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία 

ανάρτησης της 

διακήρυξης στη 

διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα 

υποβολής 

προσφορών 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
21-11-2018 21-11-2018 

23-12-2018 

17:00 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 

μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ημέρα Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 

π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο 

Ν.4155/13, όπως ισχύει και στην ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

1.6  Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προκήρυξη της παρούσας 

σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/11/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και έχει λάβει αριθμό  2018 – 175880/21-11-2018 (11:51 π.μ.) 

 

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:  67132   

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 . 

 Χρονικά   Ημερομηνία αποστολής:  21/11/2018 

 Πρωινός Τύπος  Ημερομηνία αποστολής:  21/11/2018 

 Ενημέρωση   Ημερομηνία αποστολής:  21/11/2018 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο του Δήμου Δράμας καθώς 

και στον ιστότοπο  www.diavgeia.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καθώς και τα συναρτώμενα έγγραφα καταχωρήθηκαν στο 

διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimos-dramas.gr   

στην διαδρομή : Δήμος Δράμας: Αρχική ► Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις, στις 21/11/2018. 

Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων της  προκήρυξης  στον Ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής 

βαρύνει τον ανάδοχο της προμήθειας . 

Σε περίπτωση ανάδειξης αναδόχων περισσότερων του ενός, τα έξοδα δημοσίευσης θα επιμεριστούν. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimos-dramas.gr/
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η με αριθμό πρωτοκόλλου 35338/21-11-2018 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η  παρούσα  Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC004043860) με τα Παραρτήματα που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

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

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

 η με αριθμό πρωτοκόλλου 28882/28-09-2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

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

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

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

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

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  δηλαδή έως και .............2018.  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

έγγραφο με την σφραγίδα «Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

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

Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  

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

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

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

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



12 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020  

 

 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VI.      

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του 

Ν.4412/2016 για την υποβολή προσφοράς αλλά εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 19 του Ν.4412/2016.  

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1  Ποσό εγγυητικής συμμετοχής ανά τμήμα 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή δυο τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 

προσφερομένου/ων τμήματος  / τμημάτων σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος.  

Τμήμα Είδος 
 Ενδεικτικός       

Προϋπολογισμός 

Εγγυητική Επιστολή   

2% 

1 
Αυτόνομος φωτοβολταϊκός κάδος (φωτοβολταϊκό press 

container) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
49.774,19 € 995,48 € 

2 

Πλήρες Σύστημα τριών υπόγειων κάδων συλλογής 

απορριμμάτων με όλα τα παρελκόμενα σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

168.000,00 € 3.360,00 € 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι .210 ημέρες     , 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2.  Επιστροφή εγγυητικής  

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 

2.2.2.3.  Κατάπτωση εγγυητικής  

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

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 

2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 

ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

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

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

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

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
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χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

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

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

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

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

    Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά στους διαχειριστές, 

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 γγ) στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ’) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2..Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,       

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 
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σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 

διαδικασία.  

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη   απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 

μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.3.3, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

2.2.3.5.  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 

του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον 

σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 

καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 

μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φoρείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που 

παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 

που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
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μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν τις ακόλουθες ελάχιστες 

απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα: 

α. Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 2015, 2016, 2017. 

(Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών 

αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα.) 

  β. Να διαθέτουν μέσο ειδικό ετήσιο κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων (του έτους 

διενέργειας  του διαγωνισμού) οικονομικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) ίσο ή ανώτερο με το 30% 

της εκτιμώμενη αξίας της παρούσας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.  

(Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών 

αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση.) 

 

Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την ανωτέρω 

οικονομική επάρκεια και θα προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 και το εν 

λόγω άρθρο  της παρούσας διακήρυξης  ,  τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει 

τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, 

αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως. 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρεται την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 

τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας. 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν:  

ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017), έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία 

σύμβαση (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) του συγκεκριμένου τύπου, ύψους τουλάχιστον το 30%  της 

δημοπρασίας της Αναθέτουσας Αρχής.  (Η εκτιμώμενη αξία ορίζεται ανάλογα με το τμήμα / τα 

τμήματα στο οποίο / στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας). 

Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την ανωτέρω τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα και θα προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 

και το άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 

της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του 

Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II & VI το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 

φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.   

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
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προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 

αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα βάσει της παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 

να ζητήσει από προσφέροντες και υποψηφίους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα από τα ακολούθως 

παρατιθέμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και έγγραφα ως αποδεικτικά μέσα, 

όταν αυτό κριθεί ότι απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 

και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας) κατά την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται 

εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών 

που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 

μόνο τους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισής (ΕΦΚΑ). Σε κάθε 

περίπτωση ο οργανισμός ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
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απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το 

καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην 

οποία θα εμφαίνετε ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό 

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν 

αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη 

δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,) στους οποίους οφείλει 

να καταβάλει εισφορές.  

Όσο αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση 

αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα 

φυσικά ή Νομικά) ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Επιπλέον, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του προσωρινού αναδόχου, αναφορικά με 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αφορά τους Οργανισμούς κύριας 

και επικουρικής Ασφάλισης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά και δεν 

χρειάζεται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. (Οι υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής) 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 

από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι 

το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) 

του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ 

(sepenet.gr), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  ΕΞ-184471/2018/10001/31-05-2018 έγγραφο 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπου να ΜΗ προκύπτει  Πράξη Επιβολής 

Προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

από την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων.     

 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από 

την υπηρεσία του ΣΕΠΕ: 

1. Προσκόμιση της αρνητικής απάντησης του ΣΕΠΕ 

2. Προσκόμιση Ένορκης Βεβαίωσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016 ότι ΈΧΟΥΝ / ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

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

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης.  
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:   

 Δήλωση περί γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών και μέσου ειδικού ετήσιου κύκλου 

εργασιών (στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης), 

για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016, 2017), συναρτήσει της 

ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, 

εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων 

(του έτους διενέργειας του διαγωνισμού) οικονομικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) θα 

πρέπει να είναι ίσος ή ανώτερος  του 30% της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (Η εκτιμώμενη αξία ορίζεται ανάλογα με το τμήμα / τα 

τμήματα στο οποίο / στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας).  

 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

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

προσκομίζουν: 

 Κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ιδίων 

με το αντικείμενο της σύμβασης, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού, της ημερομηνίας και 

του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι 

αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, 

εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο 

δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από 

θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης, δικαιολογητικά που υποβάλλονται ομοίως 

κατά την κατακύρωση (πριν την ανάθεση της σύμβασης). 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά 

χρονικό διάστημα μικρότερο του ως άνω καθοριζόμενου χρονικού ορίου, υποβάλλει, τα 

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση επιτρέπεται η μερική κάλυψη 

της απαίτησης από κάθε μέλος της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από 

την Ένωση 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσκομίσουν  τα ανάλογα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, ο οικονομικός φορέας, 

προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης ως ακολούθως (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζομένου). 

 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Ταυτότητα 
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 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΄καθώς 

και τις μεταβολές του. 

 

Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων: 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή 

 ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: (Τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

για τους Έλληνες πολίτες) 

Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων ως ακολούθως: 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν 

μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, 

με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

  

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) 

 Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 

και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

 

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως ακολούθως: 

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

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

φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του 

στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν 

αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί 

κατά τις κείμενες διατάξεις). 

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας. 

 Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

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

Ι.Κ.Ε) 

 

 ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: (Τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά)  

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

παραπάνω έγγραφα να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή 
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όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση 

θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

Ένωση. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 

των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 

το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους. 

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν 

υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του Ν.4412/2016. 

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του 

ίδιου άρθρου, και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω 

πεδίο. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πεδίο του ΕΕΕΣ, που αφορά στην εγγραφή 

οικονομικών φορέων σε επίσημους καταλόγους, δεν μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες 

αρχές σε κανένα είδος σύμβασης (προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών κλπ), καθώς δεν μπορεί 

να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, 

εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το 
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ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την 

εγγραφή στον οποίο δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο ΕΕΕΣ. Κατά 

συνέπεια, μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος κατά τα ανωτέρω, σε επίσημο 

κατάλογο, συμπληρώνει, πέρα από την ένδειξη «ΝΑΙ» τα στοιχεία α έως ε που παρέχονται στο 

αμέσως ακόλουθο πεδίο…. 

Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), σελ. 12. 

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 

σκοπό αυτό. 

 

2.3  Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης και για τα δυο τμήματα 1 και 2 είναι η συμφερότερη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής. 

2.4  Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξης ,για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας κάθε τμήματος . 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 

και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 

εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 

ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

 

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

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του Ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική (τεχνική προσφορά του συστήματος) και 

οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία 

υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

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

ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

                                        

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο) φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2017, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής. 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον 

Ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το 

Ν.4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που συνοδεύεται 

εξωτερικά με σχετικό διαβιβαστικό, το οποίο πρωτοκολλείται και  απαριθμεί τα εν λόγω 

έγγραφα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»   

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:   

1)  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 

του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, από τις ηλεκτρονικές πύλες https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/ και www.promitheus.gov.gr 

 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 

μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II & VI)  

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

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  

2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 

υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

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

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή» του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I - Μέρος Α της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν την σχετική: 
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 Τεχνική Προσφορά Συστήματος, ψηφιακά υπογεγραμμένη η οποία παράγεται από την 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

 

Χαρακτηριστικά 
Απαίτηση  Απάντηση       Παραπομπή  

Γενικά 

Συμμόρφωση ως προς τους όρους της διακήρυξης, της 

συγγραφής υποχρεώσεων, της τεχνικής έκθεσης καθώς 

και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της   

διακήρυξης 

 

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα κατατεθούν, από τον προσωρινό ανάδοχο, όσα 

δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται από την διακήρυξη. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

(prospectus) μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν 

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛOΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  --  ΤΜΗΜΑ 1 ή/και ΤΜΗΜΑ 2 

Για το Τμήμα 1 ή/και Τμήμα 2, οι προμηθευτές θα συμπληρώσουν μόνο την οικονομική 

προσφορά, της  ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  Δεν υπάρχει έντυπο 

οικονομικής προσφοράς της Αναθέτουσας Αρχής, μόνο του συστήματος. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται η προσφερόμενη τιμή του κάθε τμήματος, βάσει των τιμών 

μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού με παράδοση των ειδών τοποθετημένα στα σημεία 

που θα υποδείξει ο Δήμος Δράμας σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με την διακήρυξη και τα 

δεδομένα  του ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ Ι .   

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.   

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αναλυτική περιγραφή 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης) της παρούσας διακήρυξης.  

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε 

για ένα τμήμα με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να 

καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   
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2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ι) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στη Μελέτη της διακήρυξης 
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3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την …........................... και ώρα 10:00 πμ (ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών και ώρα    :00 μμ) 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή με ειδική πρόσκληση   

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή ειδική πρόσκληση   

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα:  

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 

από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη 

όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 

και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
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ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 

και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της εν λόγω απόφασης 

χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Σύμφωνα με την παρ. 4, η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 

(ΦΕΚ 171/Α/2017), του άρθρου 100 του Ν.4412/2016, «Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 

εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία 
απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα, 

ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται 
τα αποτελέσματα: α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) 

του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ 

ΦΠΑ, ή σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη 

των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.» 

3.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης-Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών  από την 

κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής.   

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 

στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
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κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησης του. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 

αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

Για την υποβολή εγγράφων, σε  όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, ισχύουν τα εξής: 

  Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω 

ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 

κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

  Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 

από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 

αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 

επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση 
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της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

 Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

 Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

 

3.3  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 

και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 και μόνον στην 

περίπτωση του  προ συμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και 

ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

 3.4  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 

το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016 στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρο 365 του Ν.4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

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

την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5  Ματαίωση Διαδικασίας 

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

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

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

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

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

Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4.  Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
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Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία . 

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

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016. 

4.5.  Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

4.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,  

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Τρόπος πληρωμής  

α) Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.  

 

Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. 

 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί μετά την παράδοση των ειδών και την παραλαβή τους από την 

αρμόδια επιτροπή, οπότε θα εκδοθεί και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο). Επισημαίνεται ότι η 

υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  εφόσον πιστωθεί ο λογαριασμός του έργου που τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος από την Ε.Υ.Δ. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης  (συνεκτιμημένου και του χρόνου 

που απαιτείται για τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δράμας). Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών της κάθε τμηματικής παράδοσης. 

5              β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

6  

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

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

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

α) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

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

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

Ν.4412/2016. 

γ)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016)  

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

φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού . 

δ) Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής 

θα καταβάλλονται αναλογικά , σε κάθε περίπτωση, από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί 

ανάδοχος.  

 

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 6.1.1 της παρούσας. 
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

 

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

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

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών 

που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

μέλη της ένωσης. 

 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.4. (Απόρριψη συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Οι ανάδοχοι  είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη  σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης  και ειδικότερα των ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤIΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 ή/και 2  (έξι (6) μήνες για το τμήμα 1 και έξι μήνες (6) για 

το τμήμα 2). ¨Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για να τεθούν τα προς προμήθεια ειδή σε πλήρη 

λειτουργία στα σημεία που έχουν ορισθεί από τον Δήμο θα βαρύνουν τον ανάδοχο αναδόχου.  

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

6.2.  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 

το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 

του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή  

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που 

περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους χρόνους που καθορίζονται από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και της τεχνικής 

έκθεσης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

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

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
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υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του  αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 

πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

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

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 

ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4. Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και να διαπιστωθεί η συμφωνία των 

τεχνικών χαρακτηριστικών και των τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει, εντός δέκα (10) ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον προσφέροντα, αν αυτό είναι αναγκαίο και όπου 

υποδειχθεί, να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης δείγματος . 

6.5. Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 

τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του 

αναδόχου. 

             21 Νοεμβρίου 2018 

           Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

        Χριστόδουλος Μαμσάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                            

66133  -  Δράμα                                                                   

Πληροφορίες:  Δ. Μαυρίδης                                          

Τηλ:  2521 350664                                                                          

Fax:  2521-020562                                  

Ηλ. Δ/νση:  www.dimos-dramas.gr                                                                    

E-mail:  dmavr@dimosdramas.gr      

 

 

ΜΕΡΟΣ Α         

Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης  της βιώσιμης διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων 

(Α.Σ.Α.) και της ανάδειξης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος της πόλης, η ανάπτυξη ενός δικτύου 

υπογειoποίησης των κάδων προσωρινής αποθήκευσης των Α.Σ.Α. αποτελεί βασικό σκοπό του Δήμου. 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα της προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων σε 

υπέργειους κάδους τοποθετημένους παραπλεύρως του πεζοδρομίου, είναι η έκθεση των απορριμμάτων 

σε κοινή θέα και παράλληλα η δυσοσμία που αναπτύσσεται λόγω κακών πρακτικών, στα σημεία που 

υπάρχει υπέργειος κάδος. 

Η εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων αστικών απορριμμάτων συμβάλει στην προστασία και 

ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος με τα ακόλουθα οφέλη να αναφέρονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: 

▪ Αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. 

▪ Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής όπου εγκαθίσταται ο κάδος. 

▪ Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

▪ Περιορισμός της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα αφού ελαχιστοποιούν αισθητά 

την διαρροή υγρών. 

▪ Δεν υπάρχει οπτική επαφή με τα απορρίμματα. Δεν υπάρχουν υπολείμματα 

απορριμμάτων.  

▪ Περιορισμός στην μετάδοση ασθενειών αφού δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρωκτικά και 

έντομα. 

▪ Ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλείται τόσο στο γενικότερο περιβάλλον όσο 

και στην καθημερινότητα των δημοτών. 

▪  

Με τη δράση αυτή πρόκειται να προμηθευτούν τα ακόλουθα: 

 Ένας (1) αυτόνομος φωτοβολταϊκός κάδος (φωτοβολταϊκό press container) σύμφωνα με τις 

παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Ο φωτοβολταϊκός κάδος θα είναι μεταφερόμενος, ενεργειακά 

αυτόνομος με δυνατότητα να δεχθεί μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. Δύναται να 

λειτουργήσει και ως επιδεικτικό μέσω ενημέρωσης της ανακύκλωσης σε σχολεία κ.α 

 Οκτώ (8) πλήρη σύστημα τριών υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων με όλα τα 

παρελκόμενα σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν 

http://www.dimos-dramas.gr/
mailto:mmeli@dimosdramas.gr
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αρμονική και αισθητική ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον, ερμητική αποθήκευση των 

απορριμμάτων, εύκολη εγκατάσταση, απλότητα στη διαδικασία αποκομιδής και συντήρησης καθώς 

και μακρόχρονη και αξιόπιστη λειτουργία. Κάθε σύστημα αποτελείται από  α) τρείς (3) πλήρως 

στεγανούς πλαστικούς κάδους 1.100 λίτρων που χρησιμοποιούνται σε οπίσθια φόρτωση και 

τοποθετούνται υπόγεια εντός κατάλληλα διαμορφωμένου φρεατίου σε πλατφόρμα με υδραυλική 

ανύψωση, β) τρείς πύργους τροφοδοσίας των κάδων με απορρίμματα (ανακυκλώσιμα ή μη). Τα 

Α.Σ.Α. από τους υπόγειους κάδους θα συλλέγονται με τα υφιστάμενα απορριμματοφόρα του Δήμου 

μετά από ανύψωση του μηχανισμού, έως τη στάθμη του εδάφους. Η ανύψωση αυτή γίνεται 

υδραυλικά με κιτ υδραυλικών που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στον στόλο των 

απορριμματοφόρων.  

Ο Δήμος Δράμας έχει επιλέξει τα σημεία χωροθέτησης των υπόγειων κάδων λαμβάνοντας υπόψη τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 Την τουριστική και ιστορική αξία της περιοχής, ώστε να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

και η αισθητική της περιοχής. 

 Την υποβαθμισμένη ποιότητα περιβάλλοντος μιας περιοχής, ώστε να ξεκινήσει η αναβάθμιση της. 

 Την δυνατότητα διέλευσης απορριμματοφόρου από το σημείο τοποθέτησης. 

 Την μη ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας, ώστε αν δεν αποφευχθούν οι μετατοπίσεις τους ή 

τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν.  

 Την συχνή διέλευση πεζών. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας , περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 

1. ISO 14001/2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  

2. ISO 9001/2015   Διοίκηση Ποιότητας  

3. OHSAS 18001   Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 

 

Για το σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΕΕΕΣ  ότι τηρούν τα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας ,πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  ,Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην 

Εργασία  και θα προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την αποστολή της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 

2.2.9.2 της παρούσας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 270.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(24%) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 217.774,19 €   ( ΦΠΑ: 52.265,81 €). 

 

Η χρηματοδότηση και των δύο τμημάτων θα γίνει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020. 

 



44 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
CPV 2008 

rev.2013 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τεμάχιο 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ευρώ 

1 

Αυτόνομος φωτοβολταϊκός κάδος (φωτοβολταϊκό 

press container) σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές 
42996200-6 1 49.774,19 € 49.774,19 € 

2 

Πλήρες σύστημα τριών υπόγειων κάδων συλλογής 

απορριμμάτων με όλα τα παρελκόμενα σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές 

44613700-7 8 21.000,00 € 168.000,00 € 

Σύνολο Προμήθειας χωρίς ΦΠΑ 217.774,19 € 

ΦΠΑ 24% 52.265,81 € 

Σύνολο Προμήθειας με ΦΠΑ 270.040,00 € 

 

                                                                                                                Δράμα, 06 Αυγούστου 2018 

                    Συντάχθηκε                  Θεωρήθηκε 

             Η Προϊσταμένη του        Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

       Τμήματος Διαχείρισης και            Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

          Συντήρησης Οχημάτων 

 

 

 

            Βασιλική Βαφειάδου                   Δημήτριος Μαυρίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Συγγραφή Υποχρεώσεων – Φύλλο Συμμόρφωσης 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Συγγραφής 

 
Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών. 

 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες Διατάξεις 

 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και του εν 

ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Επίσης, διέπεται από εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην συγγραφή υποχρεώσεων.                                                        

                                                                             

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με διεθνή δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 4ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. η διακήρυξη 

β. η τεχνική έκθεση 

β. η συγγραφή υποχρεώσεων 

ε. ο προϋπολογισμός της μελέτης 

ζ. η οικονομική προσφορά  

θ. το ΕΕΣΣ 

Άρθρο 5ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

 
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») είναι σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.  

 

 

Άρθρο 6ο 

Τρόπος – Τόπος Παραλαβής 

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία καθώς και η 

μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση και παραλαβή των 

ειδών θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις παραγγελίες της αρμόδιας υπηρεσίας από αρμόδια τριμελή επιτροπή 

(άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση  

οποιοδήποτε είδους με άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, η εγγύηση 
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του ανάδοχου θα εκπέσει υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος Παράδοσης – Δέσμευση Τιμών 

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης, Οι ανάδοχοι  είναι υποχρεωμένοι να 

παραδώσουν τα είδη  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης  και ειδικότερα των ΦΥΛΛΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 και 2  και συγκεκριμμένα 

(έξι (6) μήνες για το τμήμα 1 και έξι μήνες (6) για το τμήμα 2. ¨Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για να τεθούν 

τα προς προμήθεια ειδή σε πλήρη λειτουργία στα σημεία που έχουν ορισθεί από τον Δήμο θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο αναδόχου.  

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

 

Άρθρο 8ο 

Πλημμελής Προμήθεια 

 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις ισχύουσες 

προδιαγραφές ποιότητας υλικών. 

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

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

        Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

        Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο 

Φόροι  - Τέλη  -  Κρατήσεις  -  Υποχρεώσεις 

 

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

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

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

α) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

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

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την 

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

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

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 

350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
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δ) Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται 

αναλογικά, σε κάθε περίπτωση, από τους προμηθευτές που θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι. 

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

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής θα 

καταβάλλονται από τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 10ο 

Παραλαβή Ειδών – Πληρωμές 

 
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 με την αριθμ. 676/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του 

προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης.  

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

        Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται  τμηματικά  με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

  Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020. 

  Το υποβληθέν τιμολόγιο θα εξοφλείται εφ όσον έχει εκταμιευθεί η σχετική πίστωση  από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 

Άρθρο 11ο 

                                                     Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

       Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται 

στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

        Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά 

πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 

εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

 

  Συντάχθηκε                       Θεωρήθηκε 

       Η Προϊσταμένη του         Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 Τμήματος Διαχείρισης και         Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

    Συντήρησης Οχημάτων 

 

 

 

    Βασιλική Βαφειάδου                            Δημήτριος Μαυρίδης 

 



48 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020  

 

 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                            

66133  -  Δράμα                                                                   

Πληροφορίες:  Δ. Μαυρίδης                                          

Τηλ:  2521 350664                                                                          

Fax:  2521-020562                                  

Ηλ. Δ/νση:  www.dimos-dramas.gr                                                                    

E-mail:  dmavr@dimosdramas.gr      

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΓΕΙΟΙ 

ΚΑΔΟΙ, ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ   

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ) 

 

Τ Μ Η Μ Α 1 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΌΝΟΜΟΥ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΌΥ ΚΆΔΟΥ (ΦΩΤΟΒΛΤΑΪΚΌ PRESS CONTAINER)  

 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΦΑΚΕΛΟ/ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.1 Προμήθεια ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού κάδου (φωτοβολταϊκό press container)  

1.1.1 
Ο κάδος θα είναι καινούργιος και 

αμεταχείριστος 
Ναι 

  

1.1.2 

Κάδος συμπίεσης απορριμμάτων, 

χωρητικότητας τουλάχιστον 14 m3, 

φωτοβολταϊκής ενέργειας 

Ναι 

Να δοθούν αναλυτικά 

στοιχεία 

  

1.1.3 
Θυρίδα τροφοδοσίας κατασκευασμένη 

από ανοξείδωτο ατσάλι  
Ναι. 

  

1.1.4 Σύστημα PLC 
Ναι 

 

  

1.1.5 
Επικοινωνία μέσω αποστολής SMS 

για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
Ναι 

  

http://www.dimos-dramas.gr/
mailto:mmeli@dimosdramas.gr
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1.1.6 Συστήματα ασφαλείας εξοπλισμού Ναι.   

1.1.7 

Η μετακίνηση του κάδου 

(απορριμματοκιβώτιο – press 

container) θα γίνεται από όχημα με 

γάντζο κατά DIN 14505 

Nαι 

  

1.1.8 

To κιβώτιο είναι ενεργειακά 

αυτόνομο καθώς περιλαμβάνει για τις 

ενεργειακές του ανάγκες, 

φωτοβολταϊκό συλλέκτη τουλάχιστον 

1400W. 

Ναι 

  

1.1.9 

Το κιβώτιο για την αυτονομία του 

διαθέτει μπαταρία τουλάχιστον 

770Ah 

Ναι 

  

1.1.10 
Συνολικά η κατασκευή του κιβωτίου 

είναι ερμητικά κλειστή 
Ναι 

  

1.1.11 
Το κιβώτιο διαθέτει προστασία έναντι 

βανδαλισμών 
Ναι. 

  

1.1.12 

Η κατασκευή του κιβωτίου είναι από 

χάλυβα υψηλής κραμάτωσης με 

ισχυρή αντοχή.  

Ναι. 

  

2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

2.1 

Παράδοση. Το σύστημα θα παραδοθεί 

εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία 

εντός έξι (6) μηνών από την 

υπογραφή της  σύμβασης. 

Ναι 

  

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1 

Με την παράδοση του υλικού, θα 

γίνει εκπαίδευση από εξειδικευμένο 

προσωπικό του Αναδόχου σε 

υπαλλήλους του Δήμου που θα 

υποδειχθούν. Η όλη εκπαίδευση θα 

πραγματοποιηθεί σε πραγματικές 

συνθήκες λειτουργίας και όχι σε 

θεωρητική μόνο βάση και θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

Εξοικείωση με το μηχάνημα 

Χειρισμό του μηχανήματος 

Απαραίτητους 

καθημερινού/εβδομαδιαίους/ 

μηνιαίους ελέγχους 

Στοιχεία περιοδικής συντήρησης 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα 

Ναι. 

Να δοθεί αναλυτικό 

πρόγραμμα 
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είναι μικρότερη των είκοσι πέντε (25) 

ωρών σε οδηγούς και εργάτες 

αποκομιδής απορριμμάτων, ενώ θα 

πρέπει να κατατεθεί πλήρες 

πρόγραμμα στην τεχνική προσφορά. 

Για το λοιπό προσωπικό η 

εκπαίδευση μπορεί να έχει μικρότερη 

διάρκεια. 

4 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

   

4.1 Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρηση.  

Ναι 

Να δοθούν οδηγίες 

λειτουργίας στην 

Ελληνική γλώσσα 

  

4.2 

Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών 

Θα δοθεί αναλυτικός κατάλογος 

ανταλλακτικών για όλα τα 

ηλεκτρομηχανολογικά εξαρτήματα 

του συστήματος και η χρονική 

διάρκεια για την διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών/ αναλωσίμων δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 

(10) ετών 

Ναι 

  

4.3 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 

Πρόγραμμα συντήρησης – service 

(παρεχόμενες υπηρεσίες, περιοδικές 

συντηρήσεις (τακτικές / προληπτικές 

κατά περίπτωση) διαδικασία 

αντιμετώπισης των τεχνικών βλαβών.  

Ναι  

Να δοθεί αναλυτικό 

πρόγραμμα 

τακτικών/προληπτικών/

συντηρήσεων, 

παρεχομένων 

υπηρεσιών και 

διαδικασίας 

αντιμετώπισης βλαβών 

στην ελληνική γλώσσα 

  

4.4 

ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΉΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 

Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί για πέντε (5) 

έτη την καλή λειτουργία TOY 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΌΥ ΚΆΔΟΥ 

παρέχοντας δωρεάν τις  περιοδικές 

συντηρήσεις (τακτικές / προληπτικές 

κατά περίπτωση) και την 

αποκατάσταση των βλαβών με με 

χρήση των απαραίτητων 

ανταλλακτικών, για βλάβες που δεν 

οφείλονται σε κακή χρήση από το 

προσωπικό του Δήμου.   

Ναι  
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Τ Μ Η Μ Α  2 

 

ΦΥΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ  ΣΎΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΏΝ 

ΥΠΌΓΕΙΩΝ ΚΆΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απαίτηση Απάντηση 
Παραπομπή σε Τεχνικό 

Φάκελο/Τεκμηρίωση 

1 ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ  

 

Το υπόγειο σύστημα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων 

αποτελείται από φρεάτιο, πλατφόρμα πεζοδρομίου και ανυψωτική 

διάταξη, με συστοιχία  τριών (3) κάδων απορριμμάτων τοποθετημένων 

εντός του φρεατίου, υδραυλικό σύστημα με έμβολα τοποθετημένο σε 

χωριστό φρεάτιο και  τρεις (3) πύργους  τροφοδοσίας απορριμμάτων.  

Ναι 

  

1.1 ΦΡΕΆΤΙΟ 

1.1.1 

Υπόγειος κάδος απορριμμάτων τοποθετημένος εντός κατάλληλα 

διαμορφωμένου και πλήρως στεγανού φρεατίου. Το φρεάτιο θα είναι 

κατασκευασμένο από  οπλισμένο σκυρόδεμα με βελτιωτικά μάζας και 

στεγανοποίησης για την εξασφάλιση της στεγανότητας και σε 

διαστάσεις κατάλληλες για την τοποθέτηση των κάδων και της 

πλατφόρμας ασφαλείας. Το σκυρόδεμα θα είναι τουλάχιστον 

κατηγορίας C20/25 ενώ ο οπλισμός θα είναι από χάλυβα S500S. Το 

πάχος των τοιχωμάτων θα είναι ικανό ώστε να παρέχεται η 

απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους ή/και του υδροφόρου 

ορίζοντα όπου υφίσταται και να αποτρέπεται η εισροή των νερών της 

βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και 

στραγγισμάτων στο υπέδαφος. Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση 

της μέγιστης δυνατής στεγανότητας του υπόγειου φρεατίου από 

σκυρόδεμα είναι επιβεβλημένη η σκυροδέτηση του σε μία φάση 

(μονομπλόκ) ώστε να αποφευχθούν οι ενώσεις που αποτελούν και 

σημεία αστοχίας σ’ ότι αφορά την στεγανότητα. Επιπλέον, κατά την 

εγκατάσταση, ο πυθμένας της τάφρου θα πρέπει να έχει επαρκή 

θεμελίωση (μπετόν καθαριότητας ή ότι άλλο προβλέπει ο 

κατασκευαστής του συστήματος), με τρόπο ώστε να μη 

παρουσιάζονται προβλήματα καθίζησης του προκατασκευασμένου 

φρεατίου και συνεπώς της συνολικής εγκατάστασης. 

Ναι 

  

1.1.2 

Η σκυροδέτηση των φρεατίων θα πρέπει υποχρεωτικά να 

πραγματοποιηθεί σε μεταλλικό καλούπι, ώστε να εξασφαλίζεται η 

μέγιστη δυνατή τυποποίηση, ομοιομορφία αλλά και η καλύτερη 

δυνατή –ποιοτικά- τελική επιφάνεια. 

Ναι 

  

1.1.3 

Οι διαστάσεις του φρεατίου θα είναι κατάλληλες για την τοποθέτηση 

συστοιχίας τριών (3) κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 

λίτρων έκαστος.  

Ναι 

  

1.1.4 

Το φρεάτιο πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει 

τον εύκολο καθαρισμό του εσωτερικού χώρου και την άντληση υγρών 

που τυχόν εισέλθουν εντός του. 

Ναι 

  

1.1.5 
Κατά την εγκατάσταση του φρεατίου, η επιφάνεια  θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα «αλφαδιασμένη» με την επιφάνεια του περιβάλλοντος 

χώρου. Σε καμιά περίπτωση δεν θα δημιουργούνται προεξοχές ή 

Ναι 
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εξογκώματα, που μπορεί να παρεμποδίζουν, να αποτρέπουν ή να είναι 

επικίνδυνα για την ομαλή διέλευση των πεζών γύρω ή πάνω από την 

πλατφόρμα του φρεατίου. Πρέπει επίσης να υπάρχουν τα κατάλληλα 

κανάλια αποστράγγισης μέσω των οποίων θα μπορεί να διαφύγει το 

νερό της βροχής χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα εισροών εντός του 

φρεατίου και του κάδου. Να αναφερθεί η μέγιστη κλίση εδάφους, 

όπως αυτή προκύπτει από τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 

1.1.6 

Για την εγκατάσταση του φρεατίου θα πραγματοποιηθούν από τον 

ανάδοχο όλες οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφής, διαμόρφωσης, 

κατασκευής με τρόπο ώστε να είναι πλήρως εξασφαλισμένη τόσο η 

οριζόντια θέση του φρεατίου όσο και η αποφυγή καθιζήσεων κλπ. Αν 

κατά την εκσκαφή διαπιστωθούν χαλαρά εδάφη ο ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση συμπύκνωσης και σταθεροποίησης τους. 

Ναι 

  

1.1.7 

Σε όλη την περίμετρο του φρεατίου θα υπάρχει αυλάκι εντός του 

οποίου θα έχει τοποθετηθεί ελαστικό παρέμβυσμα ώστε να 

εξασφαλιστεί η στεγανότητα. Το παρέμβυσμα θα εξασφαλίζει την 

στεγανότητα της κατασκευής η οποία μπορεί να ενισχύεται και με 

κάθε επιπλέον τρόπο. 

Ναι 

  

1.1.8 

Κατάθεση πλήρους φακέλου με στοιχεία και σχέδια που θα 

αποδεικνύουν τα 1.1.1 έως 1.1.7. 

Ναι 

 

Πλήρης μελέτη 

  

1.2 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ 

1.2.1 

Οι κάδοι απορριμμάτων που τοποθετούνται εντός του φρεατίου θα 

είναι κατασκευασμένοι από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση και 

επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει τα χτυπήματα και τις 

προσκρούσεις. Θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HPDE), χωρητικότητας περίπου 1.100 lit. Οι διαστάσεις 

τους όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα είναι τέτοιες ώστε να μπορεί 

να γίνει συλλογή των απορριμμάτων από τα υφιστάμενα 

απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης  του Δήμου. Η εκκένωση των 

κάδων θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με την ανατροπή του 

μέσα στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού 

απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με τους 

πλευρικούς βραχίονες DIN κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού.  

Ναι 

  

1.2.2 

Όλη η κατασκευή των κάδων θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη 

ικανότητα αντοχής σε φορτία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΕΝ ΕΝ 

840.  

Ναι 

  

1.2.3 
Κατάθεση πλήρους φακέλου με στοιχεία και τεχνικά σχέδια που να 

αποδεικνύουν τα 1.2.1 έως 1.2.3. 
Ναι 

  

1.3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.3.1 

Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής 

κατά την διαδικασία ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου κατά την 

ανύψωση της πλατφόρμας , θα υπάρχουν διατάξεις για την αποφυγή 

πτώσης εντός του φρεατίου  με την κατάλληλη σήμανση και 

συμπληρωματικά με ηχητική σήμανση 

Ναι 

  

1.3.2 
Κατάθεση πλήρους φακέλου με στοιχεία και σχέδια που να 

αποδεικνύουν τα 1.3.1  
Ναι 

  

1.4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
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1.4.1 

Η επιφανειακή επένδυση θα γίνεται με υλικά όσο το δυνατό όμοια με 

αυτά που έχει το πεζοδρόμιο στο σημείο εγκατάστασης του (πλακάκι, 

κυβόλιθος κλπ) ή σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Η 

σύνδεση της πλατφόρμας με το κατασκεασθέν φρεάτιο θα είναι 

ασφαλής με κατάλληλες διατάξεις. Θα υπάρχει κατάλληλη 

στεγανοποίηση μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών και της επιφάνειας 

του φρεατίου. Το υλικό κατασκευής της πλατφόρμας θα είναι 

γαλβανισμένος χάλυβας κατά ISO 1461 

Ναι 

  

1.4.2 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 

επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή έκλυση δυσάρεστων οσμών 

αλλά κυρίως της εισροής νερών εντός του φρεατίου και του κάδου.  

Ναι 

  

1.4.3 

Η πλατφόρμα θα παρέχει την απαιτούμενη στεγανότητα κατά των 

οσμών και των βρόχινων νερών, θα ανυψώνεται δε συνολικά με την 

υπόλοιπη κατασκευή κατά την διαδικασία αποκομιδής από τα 

συνεργεία του Δήμου.  

Ναι 

  

 

 

1.4.4 

Η λειτουργία της εγκατάστασης (ανύψωση-βύθιση) θα υποστηρίζεται 

από το σύστημα υδραυλικού λαδιού συμπίεσης των οχημάτων 

αποκομιδής. Το στόμιο τροφοδοσίας υδραυλικού λαδιού από το 

όχημα, θα είναι τοποθετημένο σε φρεάτιο κατάλληλων διαστάσεων 

δίπλα σε αυτό των κάδων. Το απαιτούμενο λάδι θα παρέχεται από το 

κύκλωμα του οχήματος με τη χρήση ανέμης που θα τοποθετηθεί από 

τον ανάδοχο στα οχήματα του Δήμου. Η ανέμη ελαστικού σωλήνα του 

υδραυλικού λαδιού λειτουργεί υπό πίεση για διανομή/παροχή.  

Ναι 

  

1.4.5 

Οι σωληνώσεις του υδραυλικού λαδιού – στα υπόγεια συστήματα - θα 

είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Το στόμιο 

τροφοδοσίας λαδιού θα συνδέεται με το όχημα με μορφή 

ταχυσυνδέσμου, ο οποίος θα βρίσκεται στο χωριστό φρεάτιο. Το 

μήκος του σωλήνα να είναι τουλάχιστον 15 μ, με βάνα περιορισμού 

πίεσης έως 180 bar και ρυθμιστή παροχής. 

Ναι 

  

1.4.6 

Περιμετρικά της πλατφόρμας και ουσιαστικά της όλης κατασκευής θα 

πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλο αυλάκι καλυμμένο με σχάρα για 

την εύκολη απορροή των βρόχινων υδάτων. 

Ναι 

  

1.4.7 
Κατάθεση πλήρους φακέλου με στοιχεία και τεχνικά σχέδια που να 

αποδεικνύουν τα 1.4.1 έως 1.4.4. 

Ναι. 

Πλήρης μελέτη 

  

1.5 ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ 

1.5.1 

Το σύστημα υπόγειου κάδου για την τροφοδοσία με απορρίμματα θα 

διαθέτει τρεις (3) πύργους τροφοδοσίας τοποθετημένους κατάλληλα 

επί της πλατφόρμας  ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή ρίψη των 

απορριμμάτων  κάδους. 

Ναι 

  

1.5.2 

Το σώμα του πύργου τροφοδοσίας θα είναι κατασκευασμένο από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή ανώτερο και ελάχιστου πάχους 1,50 

mm. Ο πύργος τροφοδοσίας θα είναι βαμμένος και θα έχει 

επεξεργασία antigraffiti για την εύκολη και άμεση απομάκρυνση των 

αντίστοιχων ρύπων από τον πύργο 

Ναι 

  

1.5.3 

Ο πύργος θα έχει ύψος από 1 m έως 1,4 m, ενώ θα φέρει δύο εισόδους 

τροφοδοσίας : μία για απλή χρήση από το κοινό και μία δεύτερη για 

εμπορική χρήση με μεγάλη οπή για εξουσιοδοτημένη χρήση.  

Ναι 

  

1.5.4 Θα εγκατασταθούν τρεις (3) διαφορετικοί τύποι πύργου τροφοδοσίας 

ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων : 1) για σύμμεικτα 
Ναι   
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απορρίμματα με μέγιστο δυνατό άνοιγμα, 2) για ανακύκλωση 

συσκευασιών με ορθογώνια εγκοπή μήκους 50 cm  3) για συλλογή 

χαρτιού ή γυαλιού με ορθογώνια εγκοπή μήκους 50 cm. Οι πύργοι 

τροφοδοσίας θα φέρουν σήμανση της κατηγορίας και του τύπου των 

απορριμμάτων και εικονογραφημένες οδηγίες χειρισμού. Ο τύπος του 

κάδου του θα εγκατασταθεί σε κάθε σημείο θα υποδειχθεί από τον 

Δήμο Δράμας. 

1.5.5 

Υποχρεωτικά ο πύργος θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη 

σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της βροχής και την 

έκλυση οσμών. Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και 

εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει με λαβή 

αλλά και με μηχανισμό ποδοπεντάλ ενώ θα διαθέτει και μηχανισμό για 

«μαλακή» επαναφορά. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από 

κατάλληλο υλικό ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή με το 

σώμα του πύργου τροφοδοσίας. Το άνοιγμα της εμπορικής πόρτας 

τροφοδοσίας θα  πρέπει να στεγανοποιείται με λάστιχο. Όλες οι 

είσοδοι απορριμμάτων θα κλείνουν αυτόματα. 

Ναι 

  

1.5.6 

Ο πύργος τροφοδοσίας θα πρέπει να έχει τέτοιου είδους συναρμογή με 

το υπόλοιπο σύστημα ώστε να διασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα. Θα 

κατατεθούν αναλυτικά τεχνικά σχέδια συναρμολόγησης από όπου θα 

προκύπτει το παραπάνω. 

Ναι. 

 

  

1.5.7 
Κατάθεση πλήρους φακέλου με στοιχεία και σχέδια που να 

αποδεικνύουν τα 1.5.1 έως 1.5.6. 

Ναι. 

Πλήρης μελέτη 

  

1.6 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ 

1.6.1 

Ο προμηθευτής των συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων θα 

πρέπει να εκτελέσει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την 

τοποθέτηση τους. Για την τοποθέτηση του συστήματος θα πρέπει να 

γίνει η εκσκαφή τάφρου κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση 

του προστατευτικού φρεατίου. Ο πυθμένας του σκάμματος θα πρέπει 

να αλφαδιαστεί και να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε  το φρεάτιο του 

συστήματος να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο και αλφαδιασμένο. 

Περιμετρικά του σκάμματος και αφού κατασκευαστεί το φρεάτιο θα  

πληρωθεί το κενό με αδρανές υλικό τύπου 3Α και θα κατασκευαστεί 

κανάλι ομβρίων για την απομάκρυνση των βρόχινων υδάτων. Η 

κατασκευή του καναλιού θα πρέπει να διαμορφωθεί μέχρι την 

παροχέτευση του στο ρείθρο του πεζοδρομίου (ή της όδευσης ομβρίων 

π.χ. για πλατείες) ώστε να οδηγηθεί στο δίκτυο ομβρίων της πόλης. 

Ναι 

  

1.6.2 Επίχωση/εγκιβωτισμός  με κατάλληλο αδρανές υλικό. Ναι   

1.6.3 

Κατασκευή καναλιών με σχάρα απορροής βρόχινων νερών 

περιμετρικά των κάδων και αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής 

στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση. 

Ναι 

  

1.6.4 
Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων, παντός τύπου δαπέδων και 

οποιουδήποτε πάχους. 
Ναι 

  

1.6.5 
Εκσκαφή του ορύγματος που θα τοποθετηθεί ο κάδος, με την χρήση ή 

όχι μηχανικών μέσων. 
Ναι 

  

1.6.6 
Φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών με 

μηχανικά μέσα και απόθεση τους σε κατάλληλους αποδέκτες. 
Ναι 

  

1.6.7 Επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα, σύμφωνα με τις οδηγίες και την Ναι   
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σύμφωνη γνώμη των κατασκευαστών των κάδων. 

1.6.8 

Αποκατάσταση δαπέδων στην κατάσταση πριν την επέμβαση 

(περιλαμβάνονται πλακοστρώσεις, οδοστρωσία, κράσπεδα κλπ). Η 

αποκατάσταση του σκάματος και των δαπέδων θα πραγματοποιηθεί 

ακόμη και στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εγκαταλειφθεί 

η τοποθέτηση κάδου στο αρχικά επιλεγέν σημείο. Επίσης θα 

αποκαθίστανται με τον ίδιο τρόπο τυχόν δοκιμαστικές τομές του 

εδάφους (οδοστρώματος, πεζοδρομίου κλπ) 

Ναι 

  

1.6.9 
Σκυρόδεμα, μπετόν καθαριότητας κλπ που θα χρειαστεί για την 

εγκατάσταση του συστήματος. 
Ναι 

  

1.6.10 
Τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου 

εντός των ταφρών με τη χρήση κατάλληλων ανυψωτικών μηχανισμών 
Ναι 

  

1.6.11 
Όλες τις εργασίες που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά είναι 

απαραίτητες για την λειτουργία του συστήματος. 
Ναι 

  

1.6.12 

Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συναρμολόγησης και 

εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων και μηχανισμών ώστε οι 

κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας 

Ναι 

  

1.6.13 

Κατά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, τόσο όσων 

περιγράφονται παραπάνω αλλά και όλων όσων απαιτηθούν με βάση τις 

οδηγίες και την σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή των κάδων, θα 

πρέπει να λαμβάνονται από την πλευρά του προμηθευτή όλα τα μέτρα 

ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπονται από την νομοθεσία για την 

φύση και το είδος των εκτελούμενων εργασιών. Ιδιαίτερα θα πρέπει να 

ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των 

διερχόμενων πολιτών. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα 

για την σωστή σήμανση και όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

περίφραξης και φύλαξης των περιοχών επέμβασης. 

Ναι 

  

1.6.14 
Επισημαίνεται ότι αποκλειστικός υπεύθυνος κατά την διάρκεια 

υλοποίησης της σύμβασης είναι ο προμηθευτής.  
Ναι 

  

1.6.15 

Μετά την κατασκευή  του φρεατίου θα γίνει  η τοποθέτηση της 

πλατφόρμας και του πύργου συλλογής. Τέλος, θα γίνει πλήρης 

αποκατάσταση του πεζοδρομίου ή της  επιφάνειας του εδάφους του 

σημείου τοποθέτησης του συστήματος. 

Ναι 

  

1.6.16 

Σε περίπτωση δυσχερειών (π.χ. Ο.Κ.Ω., αρχαιολογικού κωλύματος 

κλπ) κατά την εκσκαφή ή την διερευνητική τομή και αφού διαπιστωθεί 

η αδυναμία εγκατάστασης του συστήματος στην συγκεκριμένη θέση, ο 

ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύψει πλήρως τα έξοδα και τις 

εργασίες εκσκαφής και στη νέα θέση που θα του υποδείξει η 

Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω έξοδα δεν τιμολογούνται 

χωριστά, αλλά υπάρχει η αξία τους ανοιγμένη στην τιμή των 

συστημάτων υπόγειων κάδων. 

Ναι 

  

2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ 

2.1 

Τα οκτώ (8) συστήματα θα παραδοθούν εγκατεστημένα σε πλήρη 

λειτουργία εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της  

σύμβασης. 

Ναι 

  

3 ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 

3.1 Με την παράδοση των συστημάτων, θα γίνει εκπαίδευση από 

εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου σε υπαλλήλους του Δήμου 
Ναι   
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που θα υποδειχθούν από τον Δήμο. Η όλη εκπαίδευση θα 

πραγματοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και όχι σε 

θεωρητική μόνο βάση και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Εξοικείωση με τον εξοπλισμό 

Χειρισμό των μηχανημάτων 

Χειρισμό του λογισμικού αισθητήρων 

Απαραίτητους καθημερινούς/εβδομαδιαίους/ μηνιαίους ελέγχους 

Στοιχεία περιοδικής συντήρησης 

Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα είναι μικρότερη των είκοσι (20) 

ωρών σε οδηγούς και εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, ενώ θα 

πρέπει να κατατεθεί πλήρες πρόγραμμα στην τεχνική προσφορά. 

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ   

4.1 

Οδηγίες Λειτουργίας και Συντήρηση.  Ναι 

 

Να δοθούν 

οδηγίες 

λειτουργίας 

στην Ελληνική 

γλώσσα 

   

4.2 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ 

Θα δοθεί αναλυτικός κατάλογος ανταλλακτικών για όλα τα 

ηλεκτρομηχανολογικά εξαρτήματα του συστήματος και η χρονική 

διάρκεια για την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/ αναλωσίμων δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ετών 

Ναι 

   

4.3 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 

Πρόγραμμα συντήρησης – service (παρεχόμενες υπηρεσίες, περιοδικές 

συντηρήσεις (τακτικές / προληπτικές κατά περίπτωση) διαδικασία 

αντιμετώπισης των τεχνικών βλαβών.  

Ναι  

Να δοθεί 

αναλυτικό 

πρόγραμμα 

τακτικών/προλη

πτικών/συντηρή

σεων, 

παρεχομένων 

υπηρεσιών και 

διαδικασίας 

αντιμετώπισης 

βλαβών στην 

ελληνική 

γλώσσα 

   

4

.

4 

ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 

Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί για πέντε (5) έτη την καλή λειτουργία των 

οκτώ (8) συστημάτων παρέχοντας δωρεάν τις  περιοδικές συντηρήσεις 

(τακτικές / προληπτικές κατά περίπτωση) και την αποκατάσταση των 

βλαβών με με χρήση των απαραίτητων ανταλλακτικών, για βλάβες που 

δεν οφείλονται σε κακή χρήση από το προσωπικό του Δήμου.  

Ναι  

 

   

 

                                                                             ………………………./2018 
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Ο Προμηθευτής 

 

 

 

                                                                           _______________ 

                     (σφραγίδα & υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΕΕΕΣ  (οδηγίες) 

 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (ΕΕΕΣ)  

A. Εισαγωγή   

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;  

Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος 

προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της 

κατάρτισης του ΕΕΕΣ.  

Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για 

τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό 

πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);  

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη 

δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:  

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν 

από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής 

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να 

ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών.  Σε περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 

ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος-μέλος της Ένωσης.  

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής 

(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.  

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL:  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;  

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:  

 στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού επιλογής 

 στη συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να  τηλεφορτώνει και να 

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και 

των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked 

Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), 

εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ 

καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ.  
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Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

1.- Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε 

διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;  Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων 

για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι 

αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :  

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της 

διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον 

εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML 

και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνονται 

τα εξής:  

-  το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εξαγωγή».  

- το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual 

PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το 

οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 

δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο 

λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 

σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:  

- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της  διακήρυξης και 

κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και  

- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 

προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.  

2. - Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως 

αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο 

αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (ΥΑ 

56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και την διακήρυξη.  

2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται 

να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου 

να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή 

αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής:  

- το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί 

«Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual 

PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το 

οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το 

δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο 

λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, 

οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020  

 

 

να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 

αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 

μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπεύθυνες Δηλώσεις Προσωρινού Αναδόχου 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα προσκομίσει υποχρεωτικά την παρακάτω 

υπεύθυνη δήλωση,  επί ποινή αποκλεισμού. 

Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει: 

 αναλυτική κατάσταση όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να 

καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν θα πληρούν 

τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους αντικατάστασης 

τους. 

 ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του προσωρινού αναδόχου οι λοιπές περιπτώσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3.3. της διακήρυξης. 

 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης:_________________________ 

Ονομασία Τράπεζας_________________________  

Κατάστημα________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:   ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

             Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου    

             66100 Δράμα   

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αρ. ______________ Ευρώ ____________€ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ __________  υπέρ του: 

 [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ___________________, ΑΦΜ 

________________ (διεύθυνση) ___________________ ή 

 [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ______________________, ΑΦΜ 

____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή  

 [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία)___________διακήρυξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)» της αναθέτουσας αρχής, 

για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης για το/τα τμήμα/τα  _____________ που θα 

διεξαχθεί στις ______________. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  _____________ (τουλάχιστον 210 ημέρες από την επόμενη του διαγωνισμού)  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της5.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

  

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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 1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

3 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα, 

συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 

5 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 

6 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης:_________________________________ 

Ονομασία Τράπεζας_________________________  

Κατάστημα________________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης________________________   

 

Προς:   ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ  

             Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου    

             66100 Δράμα   

 

  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Αρ. ______________ Ευρώ ____________€ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ __________ 1 υπέρ 

του: 

  [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ___________________, ΑΦΜ 

________________ (διεύθυνση) ___________________ ή 

  [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ______________________, ΑΦΜ 

____________________ (διεύθυνση) _____________________ ή  

  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

β) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________ 

γ) (πλήρη επωνυμία) ______________, ΑΦΜ____________ (διεύθυνση) ___________2 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/των τμήματος/των __________3 της σύμβασης σύμφωνα με την (αριθμό / 

ημερομηνία)___________διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ 

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)» της αναθέτουσας αρχής, που διεξήχθη την _____________,. 

Το παραπάνω ποσό τηρούται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε4.  

 

        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 1Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 

υπερβαίνει το 5% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

2 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

4 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Σύμβασης    

 

                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                            

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ.    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩT.  _________ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

(ενδεικτικού) ποσού ................. €  

(μη συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ) 

 

Τμήμα 1 ή 2 ή  

Τμήμα 1 και 2 

        

Στη Δράμα σήμερα  ____________ 201., ημέρα _____________ τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:  αφ ενός 

μεν ο Δήμος Δράμας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Δράμας _______________ και αφ ετέρου 

 ο / η _______________ του _______________, με έδρα την _____________, (ΑΦΜ  – Δ.Ο.Υ. 

_____________), 

 ο διαχειριστής  ______________ του _____________, σύμφωνα με το από 00 _________ 20__ 

ιδιωτικό συμφωνητικό,  με έδρα την _____________, (ΑΦΜ  – Δ.Ο.Υ. _____________), 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος ______________ του  _____________ της εταιρείας ______________ 

σύμφωνα με το από  00 ____________ 20__ καταστατικό, με έδρα την _____________, (ΑΦΜ – 

Δ.Ο.Υ. _____________), 

 

συνομολόγησαν την σύμβαση αυτή και συμφώνησαν  τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:  

 Την χρηματοδότηση του Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης 2014-2020  

 Την υπ’ αριθμ. 000/201. . απόφαση κατακύρωσης των πρακτικών της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου 

Δράμας που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 00000/00-00-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες 

του  Δήμου Δράμας. 

Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «Προμηθευτή» ο οποίος αναλαμβάνει την 

προμήθεια με τους παρακάτω όρους και συμφωνεί και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.   

 

Άρθρο 1ο:  Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους  

ΤΜΗΜΑ  ΕΙΔΟΣ CPV 2008 

rev.2013 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τεμάχιο 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ευρώ 

1 

Αυτόνομος φωτοβολταϊκός κάδος 

(φωτοβολταϊκό press container) 

σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

42996200-6 1   



67 

 

 

2 

Πλήρες Σύστημα τριών υπόγειων 

κάδων συλλογής απορριμμάτων 

με όλα τα παρελκόμενα σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές 

44613700-7 8   

Σύνολο Προμήθειας χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Σύνολο Προμήθειας με ΦΠΑ  

 

 

Άρθρο 2ο:  Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβές 

Οι ανάδοχοι  είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα είδη  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης  και 

ειδικότερα των ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 

ή/και 2  (έξι (6) μήνες για το τμήμα 1 και έξι μήνες (6) για το τμήμα 2. ¨Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για να 

τεθούν τα προς προμήθεια ειδή σε πλήρη λειτουργία στα σημεία που έχουν ορισθεί από τον Δήμο θα βαρύνουν 

τον ανάδοχο αναδόχου.  

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον 

Δήμο.   

Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιοδήποτε είδους, 

επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την 

προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.   

H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 

του Ν.4412/16  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου της παρούσας. Κατά την 

διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, μηχανική εξέταση και πρακτική 

δοκιμασία. Εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις – απόρριψης  των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

208 του Ν.4412/16. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 

παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  Οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

υποχρεώσεων - ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Επίσης, εάν ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 

από την επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

 

Άρθρο 3ο:  Ποιότητα και Ειδικές Προδιαγραφές 

 Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τους όρους 

και τις σχετικές προδιαγραφές της προμήθειας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και 

τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι της Διακήρυξης και του Παραρτήματος Ι .  
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Άρθρο 4ο: Παράταση Σύμβασης  

Αν τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς 

ΦΠΑ. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία  ή 

αντικατάσταση των ειδών ή τμημάτων αυτών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά 

τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 

χρόνος  παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

της ένωσης. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 

Άρθρο 5ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμφωνα με το 

άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 6ο:  Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

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

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών σε πλήρη λειτουργία  στον τόπο που 

έχει ορίσει ο Δήμος και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, καταβάλλονται αναλογικά σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή, με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών. 

 

Άρθρο 7ο:  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Ο / Η δεύτερος / η των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και αποδέχεται αυτά 

χωρίς επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ΄ αριθ. 00000/00-00-2017 εγγυητική επιστολή του/της 

_________________, ποσού _________ € για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και σύμφωνα με το παρόν 

εκτέλεση της προμήθειας.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.  
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Άρθρο 8ο  Υποχρεώσεις αναδόχου - Κυρώσεις 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

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

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

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

Α του Ν. 4412/2016. 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο  Τρόπος πληρωμής –Κρατήσεις  

α) Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.  

Η πληρωμή θα γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του τιμήματος, μετά την παραλαβή του εξοπλισμού. 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί μετά την παράδοση των ειδών και την παραλαβή τους από την αρμόδια 

επιτροπή, οπότε θα εκδοθεί και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο). Επισημαίνεται ότι η υποβολή του 

τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  εφόσον έχει εκταμιευθεί η ανάλογη πίστωση   από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (συνεκτιμημένου και του χρόνου που απαιτείται για τη θεώρηση του 

σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δράμας). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 

των υλικών της κάθε τμηματικής παράδοσης. 

7 β) Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

γ) Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

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

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

α) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

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

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την 

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

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

γ)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 

350 παρ. 3 του Ν.4412/2016)  

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

4% επί του καθαρού ποσού . 

δ) Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται 

αναλογικά , σε κάθε περίπτωση, από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.  

 

Άρθρο 10ο Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών 

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της 

με αρ. …/201. Διακήρυξης, των παραρτημάτων αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της και τους όρους 

της προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου.  
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Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της ως άνω διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε 

περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν 4412/2016. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα 

υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

    Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α....................... του προϋπολογισμού 2018.  

          Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ο συμβαλλόμενος προμηθευτής πήρε ένα  

και τα υπόλοιπα είναι για την υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

            Ο / Η προμηθευτής / ρια           Ο Δήμαρχος Δράμας   

 

 

                 ________________                                          Χριστόδουλος Μαμσάκος            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα ΕΕΕΣ   

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

 

Μέρος Ι:  

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης  Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί 

προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται 

στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ 

για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Αριθμός της προκήρυξης:  ……………. 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:  2018/S-_____-_______ 

URL της ΕΕ 

National Official Journal:- 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν 

υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει 

πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

(π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Ταυτότητα του αγοραστή  Επίσημη ονομασία: 

Δήμος Δράμας 

Χώρα: Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων                    Type of procedure 

Open procedure 

Τίτλος:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΔΩΝ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) 
Σύντομη περιγραφή: 

Με τη δράση αυτή πρόκειται να προμηθευτούν τα ακόλουθα : 

1) Οκτώ (8) πλήρη συστήματα τριών υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων με όλα τα παρελκόμενα σύμφωνα 

με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Τα σύστηματα αυτά προσφέρουν αρμονική και αισθητική ενσωμάτωση στο 

αστικό περιβάλλον, ερμητική αποθήκευση των απορριμμάτων, εύκολη εγκατάσταση, απλότητα στη διαδικασία 

αποκομιδής και συντήρησης καθώς και μακρόχρονη και αξιόπιστη λειτουργία.  

Κάθε σύστημα αποτελείται από  α) τρείς (3) πλήρως στεγανούς πλαστικούς κάδους 1.100 λίτρων που 

χρησιμοποιούνται σε οπίσθια φόρτωση και τοποθετούνται υπόγεια εντός κατάλληλα διαμορφωμένου φρεατίου σε 

πλατφόρμα με υδραυλική ανύψωση, β) τρείς πύργους τροφοδοσίας των κάδων με απορρίμματα (ανακυκλώσιμα ή 

μη). 

Τα Α.Σ.Α. από τους υπόγειους κάδους θα συλλέγονται με τα υφιστάμενα απορριμματοφόρα του Δήμου μετά από 

ανύψωση του μηχανισμού, έως τη στάθμη του εδάφους. Η ανύψωση αυτή γίνεται υδραυλικά με κιτ υδραυλικών που 

θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στον στόλο των απορριμματοφόρων.  
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2) Ένας (1) αυτόνομος φωτοβολταϊκός κάδος (φωτοβολταϊκό press container) σύμφωνα με τις παρακάτω 

τεχνικές προδιαγραφές. Ο φωτοβολταϊκός κάδος θα είναι μεταφερόμενος, ενεργειακά αυτόνομος με δυνατότητα να 

δεχθεί μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. Δύναται να λειτουργήσει και ως επιδεικτικό μέσω ενημέρωσης 

της ανακύκλωσης σε σχολεία  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 270.040,00 € ( με τον Φ.Π.Α.) και 217.774,19 € (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) €). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη , 

μόνο βάσει τιμής , σύμφωνα με  την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης και  ειδικότερα του 

παραρτήματος Ι. 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει):                  Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ……… 

 

 

Μέρος ΙΙ:  

Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα   

 

Επωνυμία:- 

Οδός και αριθμός:- 

Ταχ. κωδ.:- 

Πόλη:- 

Χώρα:- 

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

Ηλ. ταχ/μείο:- 

Τηλέφωνο:- 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:- 

 Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει- 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;- 

 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι  εργαζόμενοι 

με αναπηρία ή μειονεξία- 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

 

 Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:- 

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

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 

την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:- 

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

 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

 

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 

Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας 

 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 

ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:- 

 

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

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

 Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους  άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …):- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

προμήθειας:- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:- 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:- 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1   

 

Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης: 
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Όνομα:- 

Επώνυμο:- 

Ημερομηνία γέννησης:- 

Τόπος γέννησης:- 

Οδός και αριθμός:- 

Ταχ. κωδ.:- 

Πόλη:- 

Χώρα:- 

Ηλ. ταχ/μείο:- 

Τηλέφωνο:- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:- 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …):- 

 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων  

 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

 Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από 

τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους 

φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή 

τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

 

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

φορέας  

 

 (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα). 

 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων:- 

 

 Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε 
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υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 

 

 

Μέρος ΙΙΙ:  

Λόγοι αποκλεισμού 

 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες   

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική απόφαση 

η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 

300 της 11.11.2008, σ. 42). 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

2. Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία 

έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

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

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του 

αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

3. Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους  της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης   

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

 

 

 

1. Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα 

στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος:- 

Ενεχόμενο ποσό:- 

 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 

είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης:- 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού:- 

 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν:- 

 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε: 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

2. Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος:- 

Ενεχόμενο ποσό:- 

 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 

είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης:- 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού:- 

 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν:- 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα   

 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

 

1. Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου  

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 

περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 

δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

   Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

 

 

2. Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 

κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 

δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

 

3. Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού 

δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ. 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

 

 

 

4. Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 

στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

5. Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 

στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

6. Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 

στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

 

7. Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
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πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης: 

 

 

8. Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή  

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:-  

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

9. Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση:- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

10. Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

 

11. Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε 

ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

 

12. Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την 

εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

 

 

 

13. Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

 

14. Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη 

καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

 

15. Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων 

και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 

 

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
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δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού   

 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης 

της σύμβασης; 

 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους της 

ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

 

Μέρος IV:  

Κριτήρια επιλογής 

 

Α: Καταλληλότητα   

 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
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1. Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, 

όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:-- 

Εκδότης:- 

 

 

2. Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 

περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 

αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια   

 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

 

 

1. Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι 

ο εξής: 
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1) Ποσό:- 

Ημερομηνία έναρξης:- 

Ημερομηνία λήξης:- 

 

2) Ποσό:- 

Ημερομηνία έναρξης:- 

Ημερομηνία λήξης:- 

 

3) Ποσό:- 

Ημερομηνία έναρξης:- 

Ημερομηνία λήξης:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

2. Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 

εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 

 

Αριθμός ετών:- 

Μέσος κύκλος εργασιών:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα   

 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

 

1. Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου 

Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 
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Περιγραφή:- 

Ποσό:- 

Ημερομηνία έναρξης:- 

Ημερομηνία λήξης:- 

Αποδέκτες:- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 

της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

URL:- 

Κωδικός:- 

Εκδότης:- 

 

 

2. Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 

ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 

χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

 

Προσδιορίστε:- 

 

 

 

Λήξη 

 

 

Μέρος V: 

 
 

Μέρος VI: 

Τελικές Δηλώσεις 

 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω είναι 

ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
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στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση 

πρόσβασης ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

Προμηθειών του Δήμου Δράμας  [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να  αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω  υποβάλλει στ_______________________ 

[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 

Προμήθειας για τους σκοπούς του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  Προμήθεια 

εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου 

όγκου για επιδεικτικές δράσεις), ο οποίος δημοσιεύθηκε: 

1.  στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό αναφοράς 2018-175880/21-11-

2018 (11:51 π.μ.)  --  submission notification page 

2. στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 67132, 

3. στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC……………., 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

 

Ημερομηνία:- 

Τόπος:- 

 

 

 

Υπογραφή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


