21PROC008452198 2021-04-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κάλυμνος, 13/04/2021

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
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ΤΙΤΛΟΣ: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ (1.100 ΛΙΤΡΩΝ, 770 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ 360 ΛΙΤΡΩΝ)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 ΛΙΤΡΩΝ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 26.650,00€ (πλέον ΦΠΑ 24% )
CPV: 44613600-6 & 34928480-6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/ 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καλυμνίων
διακηρύσσει

τη με συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν.4412/2016 δημόσια σύμβαση της Προμήθειας
«Τροχήλατοι Πλαστικοί Κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής (1.100 ΛΙΤΡΩΝ, 770 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ
360 ΛΙΤΡΩΝ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
60 ΛΙΤΡΩΝ)» προϋπολογισμού 26.650,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως αυτός ισχύει και β) τους
όρους της παρούσας 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

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΝΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πόλη

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

85200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR 421

Τηλέφωνο

2243059043 - 2243360151

Φαξ

2243360123

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

bairamis@kalymnos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μιχαήλ Μπαϊράμης επί της διακήρυξης του
διαγωνισμού

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.kalymnos.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Καλυμνίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο νόμος 4412/2016 και το Π.Δ. 80/2016 της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη
του διαγωνισμού και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : α) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.kalymnos.gov.gr.
β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο
Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δική
τους δαπάνη και φροντίδα.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης2
1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α206/3302/26-03-2021 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης ποσού 33.046,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.0003 για το 2021 με ΑΔΑΜ
1

2

Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
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21REQ008350486 η οποία φέρει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α
Α206/3302/26-03-2021

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «Τροχήλατοι Πλαστικοί Κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής (1.100 ΛΙΤΡΩΝ,
770 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ 360 ΛΙΤΡΩΝ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60
ΛΙΤΡΩΝ)» όπως περιγράφεται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α που

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλες τα τμήματα - είδη ή μέρος αυτών του αντικειμένου της σύμβασης3.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέρος των ειδών τότε η προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα
περιλαμβάνει όλη την προβλεπόμενη από την διακήρυξη ποσότητα του προσφερόμενου είδους.
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016.
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Ο αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από ένα έως τέσσερα. Η
παρούσα σύμβαση χωρίζεται σε τέσσερα Τμήματα – Κατηγορίες:


Τμήμα – Είδος «Μεταλλικός Επιδαπέδιος Κάδος Εξωτερικών Χώρων 60 λίτρων» ποσού 2.700,00€
συν Φ.Π.Α.24%



Τμήμα – Είδος «Τροχήλατος (τετράτροχος) Πλαστικός Κάδος Μηχανικής Αποκομιδής 1.100
λίτρων» ποσού 15.200,00€ συν Φ.Π.Α.24%



Τμήμα – Είδος «Τροχήλατος (τετράτροχος) Πλαστικός Κάδος Μηχανικής Αποκομιδής 760 λίτρων»
ποσού 6.800,00€ συν Φ.Π.Α.24%



Τμήμα – Είδος «Τροχήλατος (δίτροχος) Πλαστικός Κάδος Μηχανικής Αποκομιδής 360 λίτρων»
ποσού 1.259€ συν Φ.Π.Α.24%

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 26.650,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (συνολικός προϋπολογισμός: 26.650,00€ + 6.396,00 ΦΠΑ24%= 33.046,00€ με Φ.Π.Α 24%).
Τα είδη θα παραδοθούν το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Η σύμβαση θα έχει ισχύει για τρεις μήνες από την υπογραφή της 4.
Η ανάθεση Θα γίνει τμηματικά με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα ανά τμήμα –
είδος τιμή αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη ανά τμήμα - είδος τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86
του Ν.4412/2016.
Επί ποινή αποκλεισμού επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή μονάδος (ανά είδος) δεν πρέπει να
υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή μονάδος του προϋπολογισμού της μελέτης και της παρούσας διακήρυξης.

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 ιδίως5:

4

5

Και οι εν λόγω παρατάσεις αποτελούν μορφή τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του ν.
4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)6, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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”,
του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών7
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
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.
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.

6
7

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 23, καταργείται με
την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
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Το υπ’ αριθ. Τ.Υ.197-2843/16-03-2021 Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008283203 το οποίο εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθ. Α206/3302/24-03-2021 με ΑΔΑΜ 21REQ008350486 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του
Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων.
Την υπ’ αριθ. Α206/3302/24-03-2021 με ΑΔΑΜ 21REQ008350486 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ποσού 33.046,00€ για το 2021 σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.0003, η οποία φέρει βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α206/3302/24-03-2021.
Την υπ’ αριθ. 50/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση
διαγωνισμού έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών.

των όρων του

Την υπ’ αριθ. 7/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του
Δήμου Καλυμνίων.
Την υπ’ αριθ. 172/15709/02-09-2019
αρμοδιοτήτων

απόφασης του Δημάρχου Καλυμνίων περί μεταβίβασης

Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’)

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Καλυμνίων, Στην Κάλυμνο Ενορία Χριστού, την 2604-2021, ώρα 10:00 π.μ.. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή 26/04/2021 και ώρα 10:30 π.μ.8
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων
οικονομικών φορέων. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου τέσσερις
(4) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα
λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 9 και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα τοπική
ή της έδρας του νομού πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη
8

9

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών
Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
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ηλεκτρονική διεύθυνση www.kalymnos.gov.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης της Περίληψης, τα κηρύκεια και τα
λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στην Ιστοσελίδα του Δήμου www.kalymnos.gov.gr

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 τους10
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.

10

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης11 κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) η με αρ. 4124/13-04-2021 Περίληψη Διακήρυξης
γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή επί όλων των ανωτέρω
ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη
του διαγωνισμού και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : α) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.kalymnos.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο
Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δική
τους δαπάνη και φροντίδα.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την

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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

11

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
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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 προθεσμιών12.
2.1.4 Γλώσσα
1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τυχόν
προσπέκτους συμβολισμοί τα οποία μπορεί να είναι και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα13, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.14, είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία
διερμηνέων.

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

12

Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016
Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
14
Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
13
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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.15
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή16 για την υποβολή προσφοράς17.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.18
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού19
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους20 :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

15

16
17

18
19
20

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από
την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.

Σελίδα 11

21PROC008452198 2021-04-13
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).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους21.
ή/και
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: 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
21

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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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. 22
2.2.2.3.23 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. Αποκλείεται24 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 προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ) 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,
(δ) 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,
(ε) 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,
(στ) 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,
(ζ) 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,
(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

22

23

24

Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί
δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική
δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος 3 α ή/και β αντίστοιχα.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ. και 2.2.2.425 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 26.
2.2.2.7. 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.
2.2.2.8. 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.
2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας27
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό.

2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.4.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.3
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ28 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
25
26
27
28

Όπως προηγούμενη υποσημείωση
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
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σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών29
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου
2.2.2.1 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.30
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5 Αποδεικτικά μέσα31 32
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.2, κρίνονται επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, για το λόγο αυτό οι
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν εγκαίρως και να αποκτήσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δικαιολογητικά την περίοδο του διαγωνισμού ώστε αυτά να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα του
διαγωνισμού ούτως ώστε όταν αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι και κληθούν, να τα προσκομίσουν.
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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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 ισχύουν33.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


29
30
31

32

33

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

Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’)
Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ.
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών34. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά35:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 υπεύθυνη δήλωση ή απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί όσον αφορά το ποινικό μητρώο έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του36. 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 τη παράγραφο 2.2.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην
καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του37.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό
φορέα,
(ii) Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του Δήµου Καλυμνίων, ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή προς
το Δήµο Καλυμνίων από οποιαδήποτε αιτία, ή βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής τους. Η
συγκεκριμένη βεβαίωση αν δεν προσκομισθεί θα μεριμνήσει η επιτροπή διαγωνισμού να τη
ζητήσει από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.

34

37

Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
35
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. 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.
2. 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 (Ν4194/2013). 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 της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. 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.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
36
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
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(iii) υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς είναι υποχρεωμένος ο
οικονομικός φορέας να καταβάλει εισφορές και ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την
αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση από τους
ασφαλιστικούς φορείς που έχουν δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους
εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του38 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού39
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.2.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (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
38

39

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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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.40
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,41 εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 42. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους43 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

40

41

42

43

Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν.
4605/2019.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. 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.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης44
Η ανάθεση Θα γίνει τμηματικά με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα ανά τμήμα – είδος από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη ανά τμήμα – είδος τιμή), όπως ορίζεται στα
άρθρα 86 του Ν.4412/2016. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα τμήματα – είδη ή μέρος αυτών του
αντικειμένου της σύμβασης45. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει
όλη την προβλεπόμενη από την διακήρυξη ποσότητα του προσφερόμενη τμήματος είδος. Επί ποινή
αποκλεισμού η προσφερόμενη ανά τμήμα – είδος τιμή μονάδος δεν θα υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή
μονάδος του προϋπολογισμού της μελέτης.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 7/2021 μελέτη που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα είδη, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος – είδους, όπως αυτά
παρουσιάζονται στις Τεχνικές προδιαγραφές.
Σε κάθε περίπτωση η προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει όλη τη ποσότητα
του προσφερόμενου τμήματος - είδους όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσης. Προσφορά για τμήμα η οποία θα δίδεται για ορισμένη ποσότητα
αυτού θα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της

44

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής46.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση:
Δήμος Καλυμνίων Δημαρχιακό Μέγαρο Εν. Χριστού Τ.Κ.85200). Σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι
ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ………………………..
για την προμήθεια: «……………….»
με αναθέτουσα αρχή …….
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..i
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του
άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
46

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν47:
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/201648, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα Α),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της
Διακήρυξης. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα49 50.
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τη
χαμηλότερη ανά Τμήμα – Είδος τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της διακήρυξης. Η
υπηρεσία προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων χορηγεί έντυπο οικονομικής προσφοράς χωρίς να
είναι υποχρεωτική η χρήση του.
Σε κάθε περίπτωση η προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει όλη την προβλεπόμενη από την
διακήρυξη ποσότητα του προσφερόμενη τμήματος – είδος51.
Η ανάθεση θα γίνει τμηματικά με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα ανά τμήμα –
είδος τιμή από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη ανά τμήμα – είδος
τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.

Α. Τιμές
Η τιμή του μονάδος των προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 52

47
48

49
50

52

Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.
ανθρωποώρες κ.α.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια και την παράδοση των προς
προμήθεια ειδών στον Δήμο Καλυμνίων στην Κάλυμνο στην αποθήκη του Δήμου με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης53.
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 μονάδος υπερβαίνει την τιμή μονάδος του
προϋπολογισμoύ της διακήρυξης της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα
αρχή54 στο κεφάλαιο Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικές Τιμές του Παραρτήματος Α
της παρούσας διακήρυξης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών55
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μήνες 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, 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, 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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι56.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών57
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 φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,58
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

53
54
55
56
57
58

Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16

Σελίδα 22

21PROC008452198 2021-04-13
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 υποβάλει εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά
την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού59 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
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
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται.
59

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
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Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.6061. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή62 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 προσφορές63.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης64 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών 65 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης66 και 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 2.2.5 της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της
παραγράφων 2.2.3 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών67.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,

60
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Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019
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. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019
Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,
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η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές68
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.69
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του70.
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 της παραγράφου 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω71 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.
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 δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά72, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
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Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019.
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής73:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες74 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 και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις 75

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών. Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της
προμήθειας.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής76. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο
επισυνάπτεται77. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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Άρθρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 26 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την παρ.13γ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017 και από την παρ.20
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.
Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016
άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')
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Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από
την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο είναι αξίας μεγαλύτερης
από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ 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. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν απαιτείται.
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 τίτλο της σχετικής
σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 78
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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 εκτέλεση υπηρεσιών, η επιστροφή γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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.
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,
78

Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.79. 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 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5 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.

4.4

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 80 81
4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης82

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση 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 2.2.2.1 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.

79
80
81

82

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά από την οριστική παραλαβή των ειδών και μετά την
κατά νόμο έγκριση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
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.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται83
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201684
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 επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεύχος Β').)
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Η πληρωμή θα γίνεται σε EURO.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος85 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 μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016
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

83
84

85

Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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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 πρόστιμο86 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων87

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

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
86
87

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
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της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201688. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

88

89

Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Άρθρο 221
παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής
ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον
προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω
αρμοδιότητες”
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, στη αποθήκη του Δήμου στην περιοχή Ανάληψη.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια 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.4412/1689 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.
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.
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 κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: πέντε (5) ημέρες από την επομένη ημέρα παράδοσής
τους.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται
οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
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πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του
ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
90
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 αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. 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

Αναπροσαρμογή τιμής

91

Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή των τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης

90

91

Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764),
η οποία δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ (1.100
ΛΙΤΡΩΝ, 770 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ 360 ΛΙΤΡΩΝ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 ΛΙΤΡΩΝ)»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(1.100lit ΛΙΤΡΩΝ 770 lit ΚΑΙ 360 lit)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (60 ΛΙΤΡΩΝ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 33.046,00 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7 / 2021

Τ ΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων οι οποίοι
κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες.
ΟΜΑΔΑ Α : Προμήθεια μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων εξωτερικού χώρου, ονομαστικού όγκου
τουλάχιστον 60 λίτρων.
Προτείνεται η προμήθεια είκοσι (20) μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων εξωτερικού χώρου,
ονομαστικού όγκου τουλάχιστον 60 λίτρων, κατάλληλων για την τοποθέτηση τους σε κοινόχρηστους
δημοτικούς χώρους όπως πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομους και παραλίες.
Οι μεταλλικοί επιδαπέδιοι κάδοι εξωτερικών χώρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστους
δημοτικούς χώρους αποτελούν την κύρια μέθοδο συλλογής απορριμμάτων μικρού όγκου. Η χρήση τους
στην πράξη έχει αποδείξει πως είναι λειτουργική και εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες των συμπολιτών μας,
δίδοντας τους την δυνατότητα απόθεσης μικρού όγκου απορριμμάτων σε αυτούς. Η τοποθέτηση τους σε
Δημοτικούς χώρους με αισθητική όπως πλατείες, πεζόδρομους, παιδικές χαρές, αλλά και σε παραλίες, έχει
αποδείξει ότι διατηρεί τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό αλλά ταυτόχρονα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.
Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας διαθέτει μικρό αριθμό μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων
εξωτερικού χώρου, όχι ικανού να καλύψει τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Αρκετοί δε από αυτούς έχουν
υποστεί φθορές τέτοιου μεγέθους ώστε είναι αδύνατη η επισκευή τους. Ιδιαίτερα προβλήματα ελλείψει
των μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων εξωτερικού χώρου παρουσιάζονται στην κεντρική παραλιακή του
νησιού μας, στις τουριστικές περιοχές και σε παραλίες κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθειας είναι αφενός η αντικατάσταση των μεταλλικών κάδων
εξωτερικού χώρου που έχουν υποστεί φθορές και είναι ακατάλληλοι πλέον για χρήση όσο και η
δημιουργία νέων θέσεων που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, θα εγγυηθούν
την δυνατότητα ο περιβάλλοντας χώρος τοποθέτησης να παραμένει καθαρός, θα συνεισφέρουν στην
αισθητική των χώρων που θα τοποθετηθούν, αλλά και θα εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες υγιεινής.
ΟΜΑΔΑ Β : Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής,
ονοματικού όγκου 1.100 λίτρων, 770 λίτρων και 360 λίτρων.
Προτείνεται η προμήθεια ογδόντα (80) τροχήλατων (τετράτροχων) πλαστικών κάδων
απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής, ονοματικού όγκου 1.100 λίτρων, σαράντα (40) τροχήλατων
(τετράτροχων) πλαστικών κάδων απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής ονοματικού όγκου 770 λίτρων
και τριάντα (30) τροχήλατων (δίτροχων) πλαστικών κάδων απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής,
ονοματικού όγκου 360 λίτρων καταλλήλων για την μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων και την
κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καλυμνίων.
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Οι τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι μηχανικής αποκομιδής αποτελούν την κύρια μέθοδο συγκέντρωσης των
οικιακών (αστικών) και εμπορικών απορριμμάτων στο συστήματος αποκομιδής του νησιού της Καλύμνου.
Η χρήση τους αν και παραδοσιακή έχει αποδείξει στην πράξη πως αποτελεί μία αξιόπιστη λύση
αποκομιδής των απορριμμάτων ιδιαίτερα όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι
αποκομιδής όπως οι μόνιμα εγκατεστημένοι υπόγειοι κάδοι συλλογής αστικών απορριμμάτων (πηγάδια).
Σε αυτές τις συνοικίες η χρήση σύγχρονων μεθόδων συγκέντρωσης των οικιακών απορριμμάτων είναι μη
λειτουργική. Εναλλακτική πρόταση για να καλυφτούν οι ανάγκες συγκέντρωσης των απορριμμάτων αλλά
και μία κατά το δυνατόν κατάλληλη μέθοδος να διασφαλιστεί η υγιεινή των συμπολιτών μας είναι η
χρήση των τροχήλατων πλαστικών κάδων.
Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας διαθέτει μεγάλο αριθμό τροχήλατων πλαστικών κάδων,
μηχανικής αποκομιδής, ονομαστικού όγκου 1.100 λίτρων, 770 λίτρων και 360 λίτρων. Κάποιοι από αυτούς
έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, κρίνονται πλέον ακατάλληλοι για χρήση και έχουν αποσυρθεί από το
σύστημα αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης προμήθειας είναι η
αντικατάσταση όλων των τροχήλατων πλαστικών κάδων που έχουν υποστεί φθορές και είναι ακατάλληλοι
πλέον για χρήση.
Τα τεχνικά στοιχεία και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων
μηχανικής αποκομιδής και μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων εξωτερικού χώρου αναφέρονται λεπτομερώς
στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας μελέτης καθώς και στο τεύχος της Γενικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων. Επιγραμματικά κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν στην παρούσα τεχνική έκθεση
κάποια κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΟΜΑΔΑ Α : Μεταλλικός επιδαπέδιος κάδος εξωτερικού χώρου, ονομαστικού όγκου τουλάχιστον 60
λίτρων.
Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον εξήντα (60) λίτρων. Να είναι κατασκευασμένος από
χαλύβδινες πλάκες με ψυχρή γαλβανοποίηση και να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας
και ελέγχου κατά ISO 9001: 2008 ή άλλο ισοδύναμο. Να είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή και
πολυεστερικό χρώμα σε μορφή πούδρας, χρώματος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου Καλυμνίων. Να είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στις περιβαλλοντικές συνθήκες,
όπως για παράδειγμα στην ηλιακή ακτινοβολία και να έχει υψηλή αντοχή στα χημικά και στις κρούσεις.
Να συνοδεύεται από βίδες και ούπα ώστε να μπορεί να πακτωθεί σε έδαφος από σκυρόδεμα ή πλάκες
πεζοδρομίου. Η μορφή του μπορεί να είναι κυλινδρική ή οκταγωνικού πρίσματος, με στρογγυλεμένες
γωνίες. Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στον προαναφερόμενο κάδο θα εκτιμηθεί
ιδιαιτέρως και με τη προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης
Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν διαστάσεις, βάρη χωρητικότητες σύμφωνα με
Ευρωπαϊκά standard.
Η έδραση τους να είναι σταθερή στο έδαφος. Να είναι κατάλληλοι για την ασφαλή αλλά και υγιεινή
απόθεση μικρών και ελαφριών απορριμμάτων από τους διερχομένους πεζούς. Το κύριο σώμα και η
στεφάνη του κορμού να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους
τουλάχιστον 1,5 χιλιοστών (1,5 mm) για τον κορμό και τουλάχιστον 2 χιλιοστών (2 mm) για τη στεφάνη.
Να αποτελείται από τον κορμό και την βάση του. Είναι επιθυμητό η βάση να είναι αφαιρούμενη. Το
καπάκι να είναι επίσης από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών (2 mm). Να
ακολουθεί τον σχεδιασμό του κάδου και η οπή η οποία θα βρίσκεται στο κέντρο του να είναι διαμέτρου
περίπου 1,5 εκατοστού (1,5 cm).
Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος του απορριμματοδέκτη να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένo
χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1 χιλιοστού (1,00 mm) και να είναι κυλινδρικός. Να διαθέτει
περιμετρική στεφάνη για την τοποθέτηση της σακούλας απορριμμάτων, χωρίς αυτή να καταστρέφεται. O
πυθμένας του είναι από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1 χιλιοστού (1 mm) για
την διαφυγή των βρόχινων υδάτων και υγρών.
ΟΜΑΔΑ Β : Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής, ονοματικού όγκου
1.100 λίτρων, 770 λίτρων και των 360 λίτρων.
Τα πλαστικά μέρη όπως το κυρίως σώμα (κορμός) καθώς και το καπάκι (σκέπαστρο) θα είναι
κατασκευασμένα από παρθένο πρωτογενές υλικό, υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο (υψηλής
πυκνότητας και άριστης ποιότητας) HDPE, με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από
υπέρυθρες ακτίνες. Όλα τα πλαστικά κύρια τμήματα των υπό προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων
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θα πρέπει να είναι με αυτοτελή χύτευση δηλαδή θα αποτελούν αυτοτελή τμήμα (monoblock) και να
έχουν κατασκευαστεί υπό πίεση σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding) και όχι
περιστροφικής ή άλλης μορφής χύτευσης.
Οι τετράτροχοι τροχήλατοι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, θα φέρουν τέσσερις (4) τροχούς, ένα σε κάθε
γωνία του κάδου, καθώς και δύο (2) συστήματα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους. Οι
τροχοί θα είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με
συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών, αντοχής
φορτίου, τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. Θα έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια
αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360°, έτσι ώστε οι κάδοι να
είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η μετατόπισή τους εύκολη.
Οι δίτροχοι τροχήλατοι κάδοι μηχανικής αποκομιδής θα φέρουν δυο (2) σταθερούς τροχούς, ένα σε
κάθε γωνία του πίσω μέρους του κάδου, καθώς και σύστημα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή
τους. Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα (κατά
προτίμηση) και με συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200
χιλιοστών, αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 60 κιλών ο κάθε ένας. Οι τροχοί θα είναι σταθεροί και
αθόρυβοι κατά την οριζόντια κίνησή τους. Θα είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η μετατόπισή τους
εύκολη.
Όλοι οι υπό προμήθεια τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι, μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων θα
διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου και ποιότητας ΕΝ 840/1/5/6 από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου, CE
για τον κάθε συγκεκριμένο τύπο κάδου, καθώς και πιστοποίηση του κατασκευαστή και του προμηθευτή
κατά ISO 9001 και ISO 14001.
Οι υπό προμήθεια τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι θα είναι ανθεκτικοί σε μηχανικές καταπονήσεις
(χτυπήματα, κρούσεις, πτώσεις) κατασκευασμένοι από πρωτογενές πολυαιθυλένιο χαμηλής πίεσης και
υψηλού μοριακού βάρους, ελαφρύς και εξαιρετικά συμπαγείς. Θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή αντοχή
στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις επιδράσεις περιβάλλοντος (ήλιος, βροχή, γενικά καιρικές συνθήκες),
να έχουν υψηλή αντοχή στις χημικές μεταβολές-αντιδράσεις και να εξασφαλίζουν υγιεινή και στεγανή
αποθήκευση των οικιακών στερεών αποβλήτων.
Ο προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 33.046,00€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση στον τρέχοντα
προϋπολογισμό του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2021 με Κ.Α 20.7135.0003 «Προμήθεια κάδων» και
αρχική πίστωση 50.000,00 € και αφορά την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Η προμήθεια των κάδων θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
(1.100lit ΛΙΤΡΩΝ 770 lit ΚΑΙ 360 lit)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (60 ΛΙΤΡΩΝ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 33.046,00 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7 / 2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την εκτέλεση της προμήθειας κάδων συλλογής απορριμμάτων οι
οποίοι κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας του
Δήμου Καλυμνίων.
Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α : Προμήθεια μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων εξωτερικού χώρου, ονομαστικού όγκου
τουλάχιστον 60 λίτρων.
ΟΜΑΔΑ Β : Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής,
ονοματικού όγκου 1.100 λίτρων, 770 λίτρων και 360 λίτρων.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ειδών και των δύο ομάδων έχει προϋπολογιστεί στα
33.046,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση στον
τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2021 με Κ.Α 20.7135.0003 «Προμήθεια
κάδων» και αρχική πίστωση 50.000,00 € και αφορά την Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας
Καθαριότητας.
Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν την προμήθεια τριάντα (20) μεταλλικών επιδαπέδιων
κάδων εξωτερικού χώρου, ονομαστικού όγκου τουλάχιστον 60 λίτρων (Ομάδα Α), καταλλήλων για την
τοποθέτηση τους σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους όπως πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομους και
παραλίες. Την προμήθεια ογδόντα (80) τροχήλατων (τετράτροχων) πλαστικών κάδων απορριμμάτων,
μηχανικής αποκομιδής, ονοματικού όγκου 1.100 λίτρων, ογδόντα (40) τροχήλατων (τετράτροχων)
πλαστικών κάδων απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής, ονοματικού όγκου 760 λίτρων, και τριάντα
(30) τροχήλατων (δίτροχων) πλαστικών κάδων απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής ονοματικού
όγκου 360 λίτρων (Ομάδα Β), καταλλήλων για την μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων και την
κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καλυμνίων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α.
Οι προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή των μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων εξωτερικού
χώρου, ονομαστικού όγκου τουλάχιστον 60 λίτρων, καθώς και για την χρήση τους, θα είναι σύμφωνα με
τα Ευρωπαϊκά ή τα Εθνικά πρότυπα που ισχύουν, κατ’ εφαρμογή των προηγούμενων ή Ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις ή τέλος κοινές αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Οι μεταλλικοί επιδαπέδιοι κάδοι εξωτερικών χώρων, θα πρέπει να είναι κατάλληλοι ώστε να
χρησιμοποιούνται σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και να αποτελούν μέθοδο συλλογής
απορριμμάτων μικρού όγκου. Η χρήση τους στην πράξη να είναι εργονομικά και λειτουργικά
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πιστοποιημένη ώστε να είναι κατάλληλοι για την ασφαλή αλλά και υγιεινή απόθεση μικρών και ελαφριών
απορριμμάτων από τους διερχομένους πεζούς..
Ειδικότερα:
α) Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον εξήντα (60) λίτρων.
β) Να είναι κατασκευασμένοι από χαλύβδινες πλάκες με ψυχρή γαλβανοποίηση.
γ) Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου κατά ISO 9001: 2008 ή άλλο
ισοδύναμο.
δ) Να είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή και πολυεστερικό χρώμα σε μορφή πούδρας.
ε) Το χρώμα τους θα υποδειχθεί από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καλυμνίων.
στ) Να είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα στην ηλιακή
ακτινοβολία και να έχει υψηλή αντοχή στα χημικά και στις κρούσεις.
ζ) Να συνοδεύεται από βίδες και ούπα ώστε να μπορεί να πακτωθεί σε έδαφος από σκυρόδεμα ή
πλάκες πεζοδρομίου.
η) Η μορφή του μπορεί να είναι κυλινδρική ή οκταγωνικού πρίσματος με στρογγυλεμένες γωνίες.
θ) Η έδραση τους να είναι σταθερή στο έδαφος.
ι) Το κύριο σώμα και η στεφάνη του κορμού να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο
χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλιοστών (1,5 mm) για τον κορμό και τουλάχιστον 2 χιλιοστών
(2 mm) για τη στεφάνη.
κ) Να αποτελείται από τον κορμό και την βάση του. Είναι επιθυμητό η βάση να είναι αφαιρούμενη.
κα) Το καπάκι να είναι επίσης από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών (2
mm).
κβ) Η οπή απόθεση μικρών και ελαφριών απορριμμάτων να είναι διαμέτρου περίπου 1,5 εκατοστού
(1,5 cm), να βρίσκεται στο κέντρο του κάδου και να ακολουθεί τον σχεδιασμό του κάδου.
κγ) Ο εσωτερικός μεταλλικός κάδος του απορριμματοδέκτη να είναι κατασκευασμένος από
γαλβανισμένo χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1 χιλιοστού (1,00 mm) και να είναι κυλινδρικός.
Να διαθέτει περιμετρική στεφάνη για την τοποθέτηση της σακούλας απορριμμάτων, χωρίς αυτή να
καταστρέφεται.
κδ) O πυθμένας του να είναι από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1 χιλιοστού
(1 mm) για την διαφυγή των βρόχινων υδάτων και υγρών.
Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στον προαναφερόμενο κάδο θα εκτιμηθεί
ιδιαιτέρως και με τη προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης
Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν διαστάσεις, βάρη χωρητικότητες σύμφωνα με
Ευρωπαϊκά standard.
Οι μεταλλικοί επιδαπέδιοι κάδοι θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής εντός του ενός (1) έτους
και να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής.
Σε όλους τους υπό προμήθεια μεταλλικούς επιδαπέδιους κάδους θα υπάρχουν στο εμπρόσθιο
τμήμα τους με ευκρινή γράμματα λευκής απόχρωσης τα εξής στοιχεία:
 Στοιχεία ιδιοκτησίας (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ).
 Έτος κατασκευής.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β.
Οι τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής, ονοματικού όγκου 1.100
λίτρων, 770 λίτρων και 360 λίτρων θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής εντός του ενός (1) έτους
και να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής. Να αποτελούνται από κυρίως σώμα
(κορμό) με τροχούς και καπάκι (σκέπαστρο).
Το κυρίως σώμα τους (κορμός) καθώς και το καπάκι (σκέπαστρο) θα είναι από παρθένο πρωτογενές
υλικό, υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο (υψηλής πυκνότητας και άριστης ποιότητας) HDPE, με
ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες.
Ο κορμός και το σκέπαστρο θα έχουν κατασκευαστεί με αυτοτελή χύτευση δηλαδή θα αποτελούν
αυτοτελή τμήμα (monoblock) και υπό πίεση σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding) και
όχι περιστροφικής ή άλλης μορφής χύτευσης.
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Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν τους διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, να ανταποκρίνονται
προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-1/5/6.
Οι κάδοι πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τα παρακάτω στοιχεία:
•
Ονομασία της κατασκευάστριας εταιρείας,
•
Σήμανση CE,
•
Μήνας και έτος παραγωγής,
•
Το πρότυπο EN840,
•
Χωρητικότητα του κάδου,
•
Μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου,
•
Αριθμός σειράς,
•
Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ή RAL ή ΝF), τη ονομασία του
κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης,
•
Τη στάθμη.
Επιπρόσθετα:
α) Όλοι οι υπό προμήθεια τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι, μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων θα
διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου και ποιότητας ΕΝ 840/1/5/6 από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου, CE
για τον κάθε συγκεκριμένο τύπο κάδου, καθώς και πιστοποίηση του κατασκευαστή και του προμηθευτή
κατά ISO 9001 και ISO 14001.
β) Οι κάδοι πρέπει να φέρουν τουλάχιστον στις δύο πίσω γωνίες ανακλαστικές λωρίδες, πρισματικού
τύπου σύμφωνα με το ΕΝ12899-1 RA2 για να είναι ορατοί την νύχτα.
γ) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα «ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ» (με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση) στο μπροστινό τμήμα του κάδου.
γ) Οι κάδοι πρέπει να είναι χρώματος πράσινου και το χρώμα να έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη. Το
σώμα και το καπάκι να είναι του ιδίου χρώματος.
Οι τετράτροχοι τροχήλατοι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, θα φέρουν τέσσερις (4) τροχούς, ένα σε κάθε
γωνία του κάδου, καθώς και δύο (2) συστήματα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους. Οι
τροχοί θα είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με
συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών, αντοχής
φορτίου, τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. Θα έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια
αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360°, έτσι ώστε οι κάδοι να
είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η μετατόπισή τους εύκολη.
Οι δίτροχοι τροχήλατοι κάδοι μηχανικής αποκομιδής θα φέρουν δυο (2) σταθερούς τροχούς, ένα σε
κάθε γωνία του πίσω μέρους του κάδου, καθώς και σύστημα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή
τους. Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα (κατά
προτίμηση) και με συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200
χιλιοστών, αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 60 κιλών ο κάθε ένας. Οι τροχοί θα είναι σταθεροί και
αθόρυβοι κατά την οριζόντια κίνησή τους. Θα είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η μετατόπισή τους
εύκολη.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ.
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δήμου
Καλυμνίων για την προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων (χωρητικότητας 770lt και 1100lt), οι οποίες
έχουν καθοριστεί από την Τεχνική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ενιαίες Προδιαγραφές, 2014).

Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΔΟΣ 770 LT ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
Κωδικός CPV: 34928480-6
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και
επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους
των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό).
Ι. Γενικές Απαιτήσεις
1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, ΝΑΙ
αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου
δωδεκαμήνου
1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ΝΑΙ
ανακυκλώσιμων οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών
απορριμμάτων
1.3 Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN ΝΑΙ
840:2012 στη νεότερη έκδοση τους (συμμόρφωση με απαιτήσεις
διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις
επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και
υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η σχετική
πιστοποίηση
1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / ΝΑΙ
πυρπολήσεις
1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ΝΑΙ
ζωής του
1.6 Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/ prospectus ΝΑΙ
(όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην
Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων,
όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών
2. Κάδος
2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα (lt)
>= 730
2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται ΝΑΙ
εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να
δέχονται χωρίς φθορά, σκληρά και ογκώδη απορρίμματα
2.3 Κυρίως Σώμα
2.3.1 Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΙ
πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να αποφεύγεται η
παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού
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2.3.2 Να έχει κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς ΝΑΙ
τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη
μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς
και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με
ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους μηχανισμούς
ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων
2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου ΝΑΙ
χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των
κάδων
2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να ΝΑΙ
τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με
στρογγυλεμένες γωνίες
2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ΝΑΙ
πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 3 mm (σώμα) και
4 mm (πυθμένας). Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα
πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να
δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο
θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση
2.3.6 Να έχει ισχυρό/ά τοίχωμα/τοιχώματα κατάλληλα ΝΑΙ
ενισχυμένο/α κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου
2.3.7 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε ΝΑΙ
υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες
(παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να
αναφερθεί το πώς ο τρόπος κατασκευής του κάδου παρέχει τη
δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης
2.3.8 Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για ΝΑΙ
προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του (όπως
προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και
ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από
προσκρούσεις με οχήματα)
2.3.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 ΝΑΙ
cm σε κάθε γωνία περιμετρικά του κάδου ή τοποθέτηση
αντανακλαστικών πρισματικών στοιχείων (συμβατά με αυτά που
τοποθετούνται στα στηθαία ασφάλειας), ακρυλικού υλικού,
κόκκινου χρώματος, ορθογωνικής διατομής σταθερά στερεωμένων
στο σώμα του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα)
2.3.10 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή ΝΑΙ
αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον Φ35 χιλιοστών, για την
άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων
2.3.11 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει ΝΑΙ
πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη
να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα,
αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον
περιβάλλοντα χώρο
2.3.12 Ικανός αριθμός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον >= 4
άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου. Είναι επιθυμητό να είναι
δυνατή η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς
2.3.13 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος με βαφή ΝΑΙ
τύπου RAL σε χρώμα που θα καθοριστεί από τον Αγοραστή
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2.3.14 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει ΝΑΙ
να έχει επιτευχθεί στην Α' ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί
2.3.15 Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση μηνυμάτων, ΝΑΙ
λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας επαρκούς εμβαδού
2.3.16 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο αυτοκόλλητου PVC, ή ΝΑΙ
ανάγλυφης ανεξίτηλης εκτύπωσης ή ανεξίτηλης θερμοεκτύπωσης
με τον οίκο κατασκευής, ημερομηνία κατασκευής, αύξοντα
αριθμό κατασκευής, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, ωφέλιμο
φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt
καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840)
2.3.17 Να υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και ΝΑΙ
κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του
καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος
βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο)
2.3.18 Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική ΝΑΙ
αναφορά) συμφωνία με το ΕΝ 840)
2.4 Ανάρτηση κάδου
2.4.1 Ισχυροί πείροι ανάρτησης στα πλαϊνά του κάδου
2
2.4.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και >= 400 kg
περιστροφή φορτίου
2.4.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
2.4.4 Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή ΝΑΙ
με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας (DIN 30700) και τύπου
βραχιόνων (περιστροφέα). Επιθυμητή η ύπαρξη και συστήματος
τύπου χειρολαβής
2.5 Τροχοί
2.5.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό ΝΑΙ
διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες με
μεταλλική ζάντα
2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας
>= 200 kg
2.5.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά ΝΑΙ
τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση να είναι σε
ενισχυμένο σημείο σύνδεσης
2.5.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο μπροστινούς τροχούς για την ΝΑΙ
εύκολη ακινητοποίηση του κάδου ή κεντρικό σύστημα πέδησης,
που θα επενεργεί στους δύο εμπρός, κατά μήκος του κάδου
τροχούς και θα χειρίζεται με ποδομοχλό, η δε κλειδαριά, μαζί με
το κλειδί της, να είναι μεταλλική, κατά DIN 22.417 ή ισοδύναμο,
και να βρίσκεται, στην εμπρός δεξιά πλευρά του κάδου σε
συμφωνία με το ΕΝ 840
2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική ΝΑΙ
αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους
τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων
κάδων)
2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του ΝΑΙ
κατασκευαστικού οίκου τους
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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3. Καπάκι Κάδου
3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό ΝΑΙ
τοίχωμα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει ανθεκτικότητα
(να γίνει σχετική αναφορά)
3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν ΝΑΙ
τα νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή
3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές ΝΑΙ
πολυαιθυλένιο
3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα
>= 2
3.5 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά ΝΑΙ
και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό,
βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο
τρόπος κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής
παραμόρφωσης
3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να ΝΑΙ
γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή
προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό
παραμείνει τελείως ανοικτό
3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η ΝΑΙ
εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο όχημα. Το άνοιγμα
και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να
απαιτείται άσκηση μεγάλης σωματικής δύναμης
3.8 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μεντεσέδων σύνδεσης ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
του σκέπαστρου/ καπακιού με το κυρίως σώμα του κάδου
3.9 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα ΝΑΙ
που θα καθοριστεί από τον Αγοραστή
3.10 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να ΝΑΙ
έχει επιτευχθεί στην α' ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί
3.11 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο ΝΑΙ
περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην
εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα
3.12 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία ΝΑΙ
του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής
4. Πιστοποιητικά
4.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο ΝΑΙ
οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή
σε επίσημη μετάφραση αυτής
4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ
πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν
κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος
κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων να είναι πιστοποιημένος
και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού
4.1.2 Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ΝΑΙ
τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος κατασκευαστής του κάδου
(ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική
διαδικασία εντός του ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS κτλ.). Να δοθεί
αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης ή σχετικό τεκμηριωτικό
υλικό σε περίπτωση μη πιστοποιημένου Συστήματος.
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4.1.3 Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό ΝΑΙ
προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14
4.1.4 Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά με την ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω και της πιστοποίησης
EN840
5. Βάρη
5.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου (kg)
<= 50
5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου (kg)
>= 300
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6. Δείγμα
6.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν ΝΑΙ
πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε
προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αγοραστή, εντός 10 ημερών από την
έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα
των προσφερόμενων κάδων
7. Εγγύηση
7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει ΝΑΙ
τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η
ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
κάδων)
7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να >= 2
είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό
χειρισμό) (έτη)
7.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται ΝΑΙ
στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό
συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν
τον Προμηθευτή
7.1.3 Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή >= 10
βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και
διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την
προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από
τον Προμηθευτή) (έτη)
7.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά <= 10 ημέρες
ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση / βεβαίωση από τον
Προμηθευτή)
7.1.5 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης ΝΑΙ
και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να γίνεται το πολύ εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί
βλάβης
7.1.6 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη ΝΑΙ
κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να
επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό
7.2 Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το ΝΑΙ
δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης
νέου
7.3 Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης στον παραπάνω >= 25%
τιμοκατάλογο
8. Χρόνος παράδοσης
8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά <= 60
στη διακήρυξη) (ημέρες)
8.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα του ΝΑΙ
Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή

Σελίδα 48

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21PROC008452198 2021-04-13
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

9. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
9.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο ΝΑΙ
ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι,
κοινοτικές οδηγίες, κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να
παραδίδει κάδους με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να
συμμορφώνονται με αυτές. Σε όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας
Πλαίσιο) οι προς παράδοση κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση
με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
9.2 Σε περίπτωση Συμφωνίας Πλαίσιο είναι δυνατή η ΝΑΙ
αντικατάσταση των κάδων με αντίστοιχους ίδιων ή καλύτερων
τεχνικών χαρακτηριστικών και του ίδιου κατασκευαστή με τους
αρχικά προσφερόμενους, εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος
μη διαθεσιμότητας των κάδων (π.χ. παύση παραγωγής)
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
1. Κατασκευή Κυρίου Σώματος και Καπακιού: Υλικά, Διάβρωση και
Πάχη Κατασκευής [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 2.3.5, 3.1] - Συντ. Βαρύτ.
35%
2. Χωρητικότητα σε Απορρίμματα (Όγκος) [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 2.1] Συντ. Βαρύτ. 5%
3. Ωφέλιμο Φορτίο (Μάζα) [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 5.2] - Συντ. Βαρύτ.
15%
4. Πρόσθετες Δυνατότητες [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 2.3.9, 2.3.12, 2.4.3,
2.4.4, 2.5.4, 3.8] - Συντ. Βαρύτ. 12%
5. Περιβαλλοντική Διαχείριση και επιπρόσθετα πιστοποιητικά
ποιότητας [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 4.1.2, 4.1.4] - Συντ. Βαρύτ. 8%
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ)
1. Παρεχόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.:
7.1.1] - Συντ. Βαρύτ. 10%
2. Χρόνος Παράδοσης [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 8.1] - Συντ. Βαρύτ. 5%
3. Εξυπηρέτηση (Service), Τεχνική Βοήθεια και Ανταλλακτικά [Σχετ.
Τεχν. Απαιτ.: 7.1.4, 7.1.5, 7.3] - Συντ. Βαρύτ. 10%

Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΔΟΣ 1100 LT ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
Κωδικός CPV: 34928480-6
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Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και
επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους
των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό)
Ι. Γενικές Απαιτήσεις
1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, ΝΑΙ
αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου
δωδεκαμήνου
1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ΝΑΙ
ανακυκλώσιμων
οικιακών,
εμπορικών
και
βιομηχανικών
απορριμμάτων
1.3 Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 840:2012 ΝΑΙ
στη νεότερη έκδοση τους (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων
και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και
μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να
υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η σχετική πιστοποίηση

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις ΝΑΙ
1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ΝΑΙ
ζωής του
1.6 Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/ prospectus (όχι ΝΑΙ
φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική
όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών
2. Κάδος
2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα (lt)
>= 1045
2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται ΝΑΙ
εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να
δέχονται χωρίς φθορά, σκληρά και ογκώδη απορρίμματα
2.3 Κυρίως Σώμα
2.3.1 Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΙ
πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να αποφεύγεται η
παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού
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2.3.2 Να έχει κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς ΝΑΙ
τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη
μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς
και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με
ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους μηχανισμούς ανύψωσης
και ανατροπής των απορριμματοφόρων
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2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου ΝΑΙ
χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των
κάδων
2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να ΝΑΙ
τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με
στρογγυλεμένες γωνίες
2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ΝΑΙ
πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 3 mm (σώμα) και 4
mm (πυθμένας). Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα
πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν
τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε
εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση
2.3.6 Να έχει ισχυρό/ά τοίχωμα/τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένο/α ΝΑΙ
κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου
2.3.7 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε ΝΑΙ
υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες
(παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να
αναφερθεί το πώς ο τρόπος κατασκευής του κάδου παρέχει τη
δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης
2.3.8 Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για ΝΑΙ
προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του (όπως
προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και
ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από
προσκρούσεις με οχήματα)
2.3.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm ΝΑΙ
σε κάθε γωνία περιμετρικά του κάδου ή τοποθέτηση
αντανακλαστικών πρισματικών στοιχείων (συμβατά με αυτά που
τοποθετούνται στα στηθαία ασφάλειας), ακρυλικού υλικού,
κόκκινου χρώματος, ορθογωνικής διατομής σταθερά στερεωμένων
στο σώμα του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα)
2.3.10 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή ΝΑΙ
αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον Φ35 χιλιοστών, για την άνετη
εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων
2.3.11 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει ΝΑΙ
πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να
ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα,
αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον
περιβάλλοντα χώρο
2.3.12 Ικανός αριθμός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον >=4
άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου. Είναι επιθυμητό να είναι
δυνατή η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς
2.3.13 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος με βαφή ΝΑΙ
τύπου RAL σε χρώμα που θα καθοριστεί από τον Αγοραστή
2.3.14 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να ΝΑΙ
έχει επιτευχθεί στην Α' ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί
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2.3.15 Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση μηνυμάτων, ΝΑΙ
λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας επαρκούς εμβαδού
2.3.16 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο αυτοκόλλητου PVC, ή ΝΑΙ
ανάγλυφης ανεξίτηλης εκτύπωσης ή ανεξίτηλης θερμοεκτύπωσης με
τον οίκο κατασκευής, ημερομηνία κατασκευής, αύξοντα αριθμό
κατασκευής, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, ωφέλιμο φορτίο
κάδου εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt καθώς και
τα στοιχεία του Αγοραστή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840)
2.3.17 Να υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και ΝΑΙ
κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του
καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος
βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο)
2.3.18 Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική ΝΑΙ
αναφορά) συμφωνία με το ΕΝ 840)
2.4 Ανάρτηση κάδου
2.4.1 Ισχυροί πείροι ανάρτησης στα πλαϊνά του κάδου
2
2.4.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και >= 400 kg
περιστροφή φορτίου
2.4.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
2.4.4 Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και
ΝΑΙ
ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας (DIN 30700) και
τύπου
βραχιόνων (περιστροφέα). Επιθυμητή η ύπαρξη και συστήματος
τύπου
χειρολαβής
2.5 Τροχοί
2.5.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό
ΝΑΙ
διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες με
μεταλλική
ζάντα
2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας
>= 200 kg
2.5.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά ΝΑΙ
τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση να είναι σε
ενισχυμένο σημείο σύνδεσης
2.5.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο μπροστινούς τροχούς για την ΝΑΙ
εύκολη ακινητοποίηση του κάδου ή κεντρικό σύστημα πέδησης, που
θα επενεργεί στους δύο εμπρός, κατά μήκος του κάδου τροχούς και
θα χειρίζεται με ποδομοχλό, η δε κλειδαριά, μαζί με το κλειδί της, να
είναι μεταλλική, κατά DIN 22.417 ή ισοδύναμο, και να βρίσκεται,
στην εμπρός δεξιά πλευρά του κάδου σε συμφωνία με το ΕΝ 840
2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική ΝΑΙ
αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους
τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων)
2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του ΝΑΙ
κατασκευαστικού οίκου τους
3. Καπάκι Κάδου
3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό τοίχωμα, ΝΑΙ
κατάλληλου πάχους που του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει
σχετική αναφορά)
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3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα ΝΑΙ
νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή
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3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές ΝΑΙ
πολυαιθυλένιο
3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα
>= 2
3.5 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και ΝΑΙ
οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή
κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο τρόπος
κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης
3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται ΝΑΙ
με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή
προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό
παραμείνει τελείως ανοικτό
3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή ΝΑΙ
του κάδου στο απορριμματοφόρο όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο
του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση
μεγάλης σωματικής δύναμης
3.8 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μεντεσέδων σύνδεσης του ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
σκέπαστρου/ καπακιού με το κυρίως σώμα του κάδου
3.9 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα ΝΑΙ
που θα καθοριστεί από τον Αγοραστή
3.10 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να ΝΑΙ
έχει επιτευχθεί στην α' ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί
3.11 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο ΝΑΙ
περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην
εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα
3.12 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία ΝΑΙ
του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος κατασκευής
4. Πιστοποιητικά
4.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο ΝΑΙ
οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή
σε επίσημη μετάφραση αυτής
4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ΝΑΙ
κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει
όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής
των επί μέρους τμημάτων να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά
ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού
4.1.2 Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ΝΑΙ
τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος κατασκευαστής του κάδου (ενδεικτικά,
μη πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική διαδικασία εντός
του ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS κτλ.). Να δοθεί αντίγραφο της
σχετικής πιστοποίησης ή σχετικό τεκμηριωτικό υλικό σε περίπτωση
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μη πιστοποιημένου Συστήματος.

4.1.3 Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό ΝΑΙ
προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14
4.1.4 Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά με την ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω και της πιστοποίησης EN840
5. Βάρη
5.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου (kg)
<= 70
5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου (kg)
>= 440

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

6. Δείγμα
6.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα ΝΑΙ
όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους
καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές,
πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον
Αγοραστή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι
διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προσφερομένων κάδων
7. Εγγύηση
7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει ΝΑΙ
τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η
ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
κάδων)
7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να >= 2
είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό
χειρισμό) (έτη)
7.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην ΝΑΙ
έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό
συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον
Προμηθευτή
7.1.3 Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή >= 10
βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και
διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την
προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από
τον Προμηθευτή) (έτη)
7.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά <= 10 ημέρες
ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση / βεβαίωση από τον Προμηθευτή)
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7.1.5 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης /
ΝΑΙ
αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να γίνεται το
πολύ
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί
βλάβης
7.1.6 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη ΝΑΙ
κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να
επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό
7.2 Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το ΝΑΙ
δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης
νέου
7.3 Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης στον παραπάνω >= 25%
τιμοκατάλογο
8. Χρόνος παράδοσης
8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά <= 60
στη διακήρυξη) (ημέρες)
8.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα του Αγοραστή ΝΑΙ
με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή
9. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

9.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο ΝΑΙ
ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές
οδηγίες, κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει
κάδους με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με
αυτές. Σε όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο) οι προς παράδοση
κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα
Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
9.2 Σε περίπτωση Συμφωνίας Πλαίσιο είναι δυνατή η αντικατάσταση ΝΑΙ
των κάδων με αντίστοιχους ίδιων ή καλύτερων τεχνικών
χαρακτηριστικών και του ίδιου κατασκευαστή με τους αρχικά
προσφερόμενους, εφόσον συντρέχει αντικειμενικός λόγος μη
διαθεσιμότητας των κάδων (π.χ. παύση παραγωγής)
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
1. Κατασκευή Κυρίου Σώματος και Καπακιού: Υλικά, Διάβρωση και
Πάχη Κατασκευής [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 2.3.5, 3.1] - Συντ. Βαρύτ. 35%
2. Χωρητικότητα σε Απορρίμματα (Όγκος) [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 2.1] Συντ. Βαρύτ. 5%
3. Ωφέλιμο Φορτίο (Μάζα) [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 5.2] - Συντ. Βαρύτ. 15%
4. Πρόσθετες Δυνατότητες [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 2.3.9, 2.3.12, 2.4.3,
2.4.4, 2.5.4, 3.8] - Συντ. Βαρύτ. 12%
5. Περιβαλλοντική Διαχείριση και επιπρόσθετα πιστοποιητικά
ποιότητας [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 4.1.2, 4.1.4] - Συντ. Βαρύτ. 8%
Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ)
1. Παρεχόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 7.1.1]
- Συντ. Βαρύτ. 10%
2. Χρόνος Παράδοσης [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 8.1] - Συντ. Βαρύτ. 5%
3. Εξυπηρέτηση (Service), Τεχνική Βοήθεια και Ανταλλακτικά [Σχετ.
Τεχν. Απαιτ.: 7.1.4, 7.1.5, 7.3] - Συντ. Βαρύτ. 10%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ 770 ΛΙΤΡΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (60 ΛΙΤΡΩΝ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 33.046,00 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/ 2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.
Οι συγγραφές υποχρεώσεων αφορούν την εκτέλεση της προμήθειας κάδων συλλογής
απορριμμάτων οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες, σύμφωνα με τις ανάγκες του
Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Καλυμνίων.
Αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α : Προμήθεια μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων εξωτερικού χώρου, ονομαστικού
όγκου τουλάχιστον 60 λίτρων.
ΟΜΑΔΑ Β : Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων, μηχανικής
αποκομιδής, ονοματικού όγκου 1.100 λίτρων, 770 λίτρων και 360 λίτρων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Η προμήθεια διέπετε από τις διατάξεις :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 74, 75 του Ν. 3852/2013 ( ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
5. Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α/2016)
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ 133/19-07-18).
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να καταθέσει προσφορά για τα είδη και των δύο
κατηγοριοποιημένων ομάδων που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ή για τα
είδη της μίας εκ των δύο ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού. . Η προσφορά του όμως επί
ποινή αποκλεισμού θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών της κάθε ομάδας
ξεχωριστά. Προσφορά για μέρος των ποσοτήτων ή μέρος των ειδών για κάθε ομάδα δεν γίνεται
δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της προμήθειας. Για
κανέναν λόγο και σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί κατά την οριστική παραλαβή των κάδων και
εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά του, θα καταβληθεί δε στον
προμηθευτή το 100% του διαμορφωμένου τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μετά από συνεννόηση με το γραφείο προμηθειών, σε
τοποθεσία εντός των ορίων του Δήμου Καλυμνίων που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία
καθαριότητας.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ούτε όλα τα είδη, που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον, όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του
συνόλου των ποσοτήτων ή των ειδών, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση
του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου,
με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεταφορά και
παράδοση των κάδων σε χώρο που θα του υποδείξει ο Δήμος. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε
ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του μέχρι την παράδοση τους.
Η προθεσμία παράδοσης των κάδων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες, ώστε να καλυφθούν έγκαιρα οι ανάγκες του Δήμου.
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα παραδοθέντα είδη θα
ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της διακήρυξης, συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικές
προδιαγραφές, θα είναι κατασκευασμένα με υλικά άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε
κρυφό ή φανερό ελάττωμα, θα ανταποκρίνονται δε πλήρως στην χρήση και λειτουργία για την
οποία προορίζεται.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Τυχόν πρόσθετες δυνατότητες των κάδων, σκόπιμο είναι να αναφερθούν. Κάθε προσφορά
απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει με πληρότητα και σαφήνεια να δίνει τα παρακάτω
στοιχεία:
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α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων κάδων με πλήρη στοιχεία υλικών,
τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων, στην ελληνική γλώσσα.
β. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης ο οποίος θα είναι τουλάχιστον για δύο (2)
έτη, όπου ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα που θα
παρουσιάσει βλάβη.
γ. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης παροχής ανταλλακτικών (υποχρεωτικά θα
είναι τουλάχιστον 10 χρόνια) και σε μικρό χρονικό διάστημα από την ζήτησή τους, χωρίς αλλαγή
των προδιαγραφών των υλικών. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή στην εκπλήρωση του
χρόνου δέσμευσης παροχής ανταλλακτικών, αυτόματα δημιουργείται απαίτηση πλήρους
αποζημίωσης του Δήμου από τον προμηθευτή.
Εφόσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη, μερικά ή ολικά σε
δικό τους εργοστάσιο, εκτός των άλλων στοιχείων, πρέπει να επισυνάψουν στην προσφορά και
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα
είδη, στην οποία θα δηλώνει ότι:
1) Αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, μέσα στον αναφερόμενο στην
προσφορά χρόνο παράδοσης.
2) Ο οίκος κατασκευής θα καλύψει κατ' ευθείαν τον Δήμο με την εγγύηση που προσφέρει ο
διαγωνιζόμενος.
Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο, στην Ελληνική
γλώσσα και θα αναφέρει επ' ακριβώς τα παραπάνω.
δ. Δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των κάδων και ο οποίος δεν θα
υπερβαίνει όπως αναφέρθηκε τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
ε. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου που θα βεβαιώνουν
την ποιότητα, την αντοχή και την ασφάλεια των κάδων και κυρίως την πιστοποίηση ΕΝ 8402/5/6 όπως αυτή έχει υιοθετηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛ.Ο.Τ και δηλώνει
ότι ο κάδος συμμορφώνεται με την εν λόγω ευρωπαϊκή οδηγία (ΦΕΚ 1016 Β'/17-11 -97
κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων), καθώς και απαιτήσεων ασφάλειας και υγιεινής CE.
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της
διεθνούς σειράς ISO 9001, καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. Σε
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να
προσκομίσει παραστατικά πιστοποίησης του κατασκευαστικού οίκου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(1.100lit ΛΙΤΡΩΝ 770 lit ΚΑΙ 360 lit)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (60 ΛΙΤΡΩΝ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 33.046,00 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7 / 2021
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ)
(ευρώ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ
(ευρώ)

α/α ΟΜΑΔΑ Α

CPV 34928480-6
1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΚΑΔΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 60 ΛΙΤΡΩΝ

20

135,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

2.700,00

2.700,00
648,00

3.348,00

α/α ΟΜΑΔΑ Β

CPV 44613600-6
1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ

80

190,00

15.200,00

2

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 760 ΛΙΤΡΩΝ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΔΙΤΡΟΧΟΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 360 ΛΙΤΡΩΝ

40

170,00

6.800,00

65,00

1.950,00

3

30

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

29.698,00

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ

26.650,00

Α&Β ΟΜΑΔΑΣ

6.396,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α & Β
ΟΜΑΔΑΣ

33.046,00

ΦΠΑ 24%
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(1.100lit ΛΙΤΡΩΝ 770 lit ΚΑΙ 360 lit)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (60 ΛΙΤΡΩΝ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 33.046,00 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7 / 2021
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ (1.100lit ΛΙΤΡΩΝ 770 lit ΚΑΙ 360 lit)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (60 ΛΙΤΡΩΝ)» ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κάλυμνος …../..…/2021

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Αριθ. Μελετ: 7/2021

ΘΕΜΑ: Προμήθεια «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ (1.100lit ΛΙΤΡΩΝ 770 lit ΚΑΙ 360
lit) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (60 ΛΙΤΡΩΝ)»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης ________________________, έδρα ____________________
Οδός_________________________________, Αριθμός ______________ ,
Τηλέφωνο _____________, FAX ____________________

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ
ΚΑΔΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ 60 ΛΙΤΡΩΝ

Τεμ.

20

135

1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ

Τεμ.

80

190

2

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΣ)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 760 ΛΙΤΡΩΝ

Τεμ.

40

170

3
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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4

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΔΙΤΡΟΧΟΣ)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 360 ΛΙΤΡΩΝ

Τεμ.

30

65

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Κάλυμνος …. / ……/2021
Ο Προσφέρων

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Ηλίας ΤΣΕΡΟΣ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα92 και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6133]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΝ. ΧΡΙΣΤΟΥ Τ.Κ. 85200]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ]
- Τηλέφωνο: [2243360151 -2243360152]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [bairamis@kalymnos.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.kalymnos.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
Προμήθεια «Τροχήλατοι Πλαστικοί Κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής (1.100 ΛΙΤΡΩΝ, 770
ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ 360 ΛΙΤΡΩΝ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 ΛΙΤΡΩΝ)»
CPV: 34928480-6 Μεταλλικοί επιδαπέδιοι κάδοι & CPV 44613600-6 Τροχήλατοι Πλαστικοί Κάδοι
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6133]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Τέσσερις (4) Τμήματα – Είδη]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [7/2021
μελέτη]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

92

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το
σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται
και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

93

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

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

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

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

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
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) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το
πιστοποίηση
αναφέρετε:

πιστοποιητικό
διατίθεται

α) [……]

εγγραφής ή η
ηλεκτρονικά,

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο94:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
93
94

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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σύμβασης:
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 αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους95;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

της

γ) [……]

95

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

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

[ ]Ναι [

]Όχι

Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε
να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες96
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση97·
2. δωροδοκία98,99·
3. απάτη100·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες101·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας102·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων103.

Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

96

97

98
99

100

101

102

103

104

Απάντηση:

[ ] Ναι [ ] Όχι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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).
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
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 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
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.
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) που ενσωματώθηκε με
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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 οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
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οποιουδήποτε προσώπου104 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία
έχει
οριστεί απευθείας
περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]105
Εάν ναι, αναφέρετε106:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
καταδικαστική απόφαση:

στην

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]107

105
106
107
108

109

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)108;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκαν109:

[……]

τα

μέτρα

που

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης110, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[ ] Ναι [ ] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι

-[ ] Ναι [ ] Όχι

-[ ] Ναι [ ] Όχι

-[……]·

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

-[……]·

-[……]·

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;111

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως
διαπιστώθηκε
υποχρεώσεων;

η

αθέτηση

των

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

110

111

Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

ναΕάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο
73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
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[……]

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 112
[……][……][……]

112

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες
σχετικά
αφερεγγυότητα,
συμφερόντων
ή
παράπτωμα

με
πιθανή
σύγκρουση
επαγγελματικό

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου113;

Απάντηση:

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα114;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[ ] Ναι [ ] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει
συνάψει
ο
οικονομικός
φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

[ ] Ναι [ ] Όχι

λεπτομερείς
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων115, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν
113

114

115

ναι,

να

αναφερθούν

[ ] Ναι [ ] Όχι

λεπτομερείς

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα
έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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πληροφορίες:
[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης116;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

[ ] Ναι [ ] Όχι

λεπτομερείς
[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια117 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;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

[ ] Ναι [ ] Όχι

λεπτομερείς

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:

[ ] Ναι [ ] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
116
117

Πρβλ άρθρο 48.
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Σελίδα 73

21PROC008452198 2021-04-13
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται
να
του
αποφέρουν
αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει
εξ
αμελείας
παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων
κριτηρίων επιλογής

των

απαιτούμενων

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[ ] Ναι [ ] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι
εγγεγραμμένος
στα
σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής118; του:

[…]

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

118

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται119, 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 δωρεάν120.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [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 Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
i

119
120

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας.

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση
για την εν λόγω πρόσβαση.
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