
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      ΟΤΦΛΙ, 25-04-2017 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                    ΑΡ. ΠΡΧΣ.:  4999  

ΓΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ    

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Ο Γήμορ Σοςθλίος θα διενεπγήζει ςνοπηικό Γιαγωνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ 

και κπιηήπιο ηελικήρ επιλογήρ ηην πποζθοπά ηος ππομηθεςηή με ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή), για ηην 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ», ζςνολικού πποϋπολογιζμού 59.929,20€ (με ηο 

Φ.Π.Α. 24%).  

Ο Γιαγωνιζμόρ θα διενεπγηθεί ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηος Γήμος οςθλίος (Βαρ. 

Γεωπγίος 180 – 68400 οςθλί), ζηιρ 9-5-2017 και ώπα 9:30-10:00π.μ. (λήξη παπάδοζηρ 

πποζθοπών) 

Σηο Γιαγυνιζμό μποπούν να ζςμμεηάζσοςν Έλληνερ πολίηερ, αλλοδαποί, νομικά ππόζυπα, 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, Σςνεηαιπιζμοί, Δνώζειρ Ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά 

και Κοινοππαξίερ Ππομηθεςηών. 

Οι πποζθοπέρ να έσοςν ζςνηασθεί ζηην ελληνική γλώζζα. 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ηυν ζηοισείυν ηος Γιαγυνιζμού και ηυν 

Τεσνικών Πποδιαγπαθών ηηρ Μελέηηρ, όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ ζηην Τεσνική 

Υπηπεζία ηος Γήμος Σοςθλίος, επί ηηρ οδού Βαρ. Γευπγίος 180, 68400 Σοςθλί, ηηλ 

2554350130-1. 

Η Γιακήπςξη και η Πεπίλητή ηηρ, καθώρ και οι Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ, θα 

δημοζιεςηούν και ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Γήμος Σοςθλίος, ζηη δ/νζη www.soufli.gr. 

Ο ανυηέπυ Γιαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, ηος Ν. 

3463/2006 «Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν», (ΦΔΚ 114/Β’/8-6-2006) – Κ.Κ.Γ.Κ., και 

ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ & ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ 87/7-6-2010, Τεύσορ Α).  

 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
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http://www.soufli.gr/
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ  
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ       ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
Αξηζκόο Μειέηεο 7 / 2017 
Αξ. πξση.: 4999 
Κ.Α : 20.7135.001 
 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
O ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε 
δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» 
πξνυπνινγηζκνχ 48.330,00 επξώ (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 24%), κε θξηηήξην αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν 
βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Η πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ 
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.., ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα 66, 117, 120 θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016. Παξάιιεια ζα 
παξέρεηαη ειεχζεξε,άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ: www.soufli.gr . 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 9-5-2017 ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ 
ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα κε θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 
10:00π.κ 

Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ : 20.7135.001 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Οηθ. Έηνπο 2017. 

Ο Γήκνο ζα δερζεί πξνζθνξέο πνπ ζα αθνξνχλ ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο.  
 
Άξζξν 1 
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο 
πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

 Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Tεο κε Αξηζκφ 42/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί 
έγθξηζεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη 
δηάζεζε πίζησζεο θαζώο θαη ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο 
ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
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Άξζξν 2 
πκβαηηθά ζηνηρεία 
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ζα είλαη: 
Α) H παξνχζα Γηαθήξπμε 
Β) Σερληθή έθζεζε – Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
Γ) Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
Γ ) Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
Δ) Σηκνιφγην Πξνζθνξάο 
 
Άξζξν 3 
Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 
1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 9-5-2017 εκέξα Σξίηε απφ 9:30 π.κ έσο 
10: 00π.κ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα. 
2. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζην 
Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ κέρξη θαη ηελ 8-5-2017, νη πξνζθνξέο ζα 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε.  
Δπίζεο κπνξεί λα θαηαηεζνχλ θαηά ηε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ κε Δθπξφζσπν. 
3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη 
απνδεθηή θακία πξνζθνξά. 
 
Άξζξν 4 
Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή 
δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ όξσλ δηαθήξπμεο 
1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ 
κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 
http://www.soufli.gr . 
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 
ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Βαο. Γεσξγίνπ 180, 68400 νπθιί ηειέθσλν: 
2554350130, Fax: 2554350113, e-mail: kotsani@0890.syzefxis.gov.gr, ηηο εξγάζηκεο 
κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Άξζξν 5 
Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ 
1. Σα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
2. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984. 
3. Μέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (π.ρ. θπιιάδηα κε πιήξε ηερληθά 
ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε πξσηφηππε κνξθή ζε μέλε 
γιψζζα, αιιά λα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Άξζξν 6 
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
1. Απηνί πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο 
( ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην 
παξάξηεκα ηεο παξνχζεο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη έρεη ιάβεη γλώζε 
ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ 
ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη 
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 
3. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο: 
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i. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά 
Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν 
ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 
ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 
ii. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν 
δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 
iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 
Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα 
πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα 
πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 
έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 
θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ 
αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, 
ην νπνίν 

ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή 
ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη 
θαηαηεζεί.  

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε 
δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα αληηζηνηρίδεη. 

A. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα 
πξέπεη λα ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Η Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε 
λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο 
αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, 
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη 
ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο 
επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 
ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο 
ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν 
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ 
ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη 
λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Η δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν νπθιίνπ, ε 
νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο νπθιίνπ απνθαζίζεη φηη ηα 
ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε 
απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ 
αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα 
εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. 

B. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία 
ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ 
ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 
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Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο 
δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη 
νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο 
απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή 
επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 
 
Άξζξν 7 
Δγγπήζεηο 
1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 
4412/2016, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. . 
2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 
α) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
β) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
γ) Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
πιηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά 
ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ. 
δ) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 
θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 
2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
ε) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

i) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
ii) ηνλ εθδφηε, 
iii) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 
iv) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
v) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
vi) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 
vii) ηνπο φξνπο φηη: 
- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
viii) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (ζα πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε 
βάζε ηε ζχκβαζε ν Γήκνο ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο), 
ix) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην 
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ θαη 
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x) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

ζη) Οη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 
 
Άξζξν 8 
Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ 
1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή 
κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα 
θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 
3. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία 
γξάκκαηα: 

α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ. 
γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ. 
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα, δειαδή ε 
επσλπκία, ε δηεύζπλζε, ν αξηζκόο ηειεθώλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη 
ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε (email). 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε 
ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 
Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο » 
β) Έλαο ( 1 ) ( ππν )θάθεινο κε ηελ έλδεημε « Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 
γ) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

4. ηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
5. ηνλ (ππνθάθειν) «Σερληθή Πξνζθνξά» Πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ 
πιηθψλ, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ηα πξνζθεξφκελα πιηθά κε ηα 
αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ( πξνζπέθηνπο ) ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. 
ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 
εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
6. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά » πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Γίλεηαη δεθηή ην ζύλνιν 
ηεο πξνκήζεηαο ησλ πιηθώλ. Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο, ζπκπιεξψλνληαη αξηζκεηηθψο. 
7. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη 
θάζε άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν 
νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα 
ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
8. Πξνζθνξέο πνπ ηπρόλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία, απνζθξαγίδνληαη όιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 
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9. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 
Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή 
δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο 
πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα 
δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η δηεπθξίληζε ή ε 
ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά 
ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ 
θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη 
θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην 
πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία. 
 
Άξζξν 9 
Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 
1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (4) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά 
ηελ θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή 
κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 
 
Άξζξν 10 
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 
Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
 
Άξζξν 11 
Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 
1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: ( ζχκθσλα κε ην άξζξν 
127 ηνπ Ν.4412 , ΦΔΚ. 147/8-8-2016 ) 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν νπθιίνπ, κέρξη πέληε (5) 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 
δεκνζηνπνίεζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ 
πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Η 
απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ 
γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη 
απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο 
ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη ην 
αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή κνξθή ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 
Γήκνπ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 
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εθαηφ (1%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ. Σν 
παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
3. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε 
ππνβιεζείζεο. 
 
Άξζξν 12 
Πξνζθεξόκελε ηηκή 
1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα 
αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε επξψ αξηζκεηηθά αλά ηεκάρην. 
2. Η ηηκή πξνζθνξάο ζα δίλεηαη αλά κνλάδα., κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα 
παξάδνζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
3. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
4. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη 
εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ. 
6. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ, 
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
Άξζξν 13 
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
1. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 
2. Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 
ησλ πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη 
δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 
3. Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Η Δπηηξνπή 
θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη ζθξαγηζκέλνη 
θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
4. Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 
5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Άξζξν 14 
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 
1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ 
αλάδνρν), λα ππνβάιεη εληφο ( 15 ) δέθα πέληε εκεξψλ ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα 
φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 
ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο. 
2. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα 
αθφινπζα: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο 
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη 
εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο 
πξνζσπηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο 
ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην 
απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη 
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη 
ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 
σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ 
ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

3. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε 
ηξνπνπνίεζε: 
Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο 
ελεκεξφηεηεο), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ 
ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα 
ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ 
ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην 
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 
Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην 
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απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ 
ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην 
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 
Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα 
πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ 
ηνπο. 
Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο 
πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο 
αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο 
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 
4. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 
εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.. 
5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο 
πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή 
δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
6. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο 
ζχκβαζεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 
επηθπξψλνληαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή θαηαθχξσζεο. 
7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 
8. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, 
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
9. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζην πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 
κπνξεί λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα 
θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο. 
 
Άξζξν 15 
Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 
Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο 
πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. 
β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 
φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ. 

 
Άξζξν 16 
Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 
1. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν 
Γήκνο νπθιίνπ δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
2. Ο Γήκνο νπθιίνπ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
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ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
3. Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 
εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
Άξζξν 17 
Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 
1. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ 
ηεο ζχκβαζεο ή θαη πεξηζζφηεξν εθφζνλ γίλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο αχμεζεο ησλ 
πνζνηήησλ ηεο κειέηεο ή θαη παξαηαζεί σο αλσηέξσ. 
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη 
κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 
3. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 216- 221 ηνπ Ν. 4412/2016. 
4. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, σο 
νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο 
δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη 
κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 
5. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ 
αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 
αλάγθεο. 
6. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή 
ησλ παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 
αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
7. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, 
ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
8. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Η επηηξνπή παξαιαβήο 
πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε 
θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ 
επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε 
ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 
9. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξαδνηέσλ, 
ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/16. 
10. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή θαη ηα παξαδνηέα πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
θπξψζεηο. 
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Άξζξν 18 
Πνηληθέο ξήηξεο 
1. Αλ ηα πιηθά παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ 
ρνξεγήζεθε, κπνξεί λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη 
σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 
ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ - ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ 
πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα, 
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, 
ρσξίο Φ.Π.Α. επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα, 
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο θαη κπνξνχλ λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, αλ ηα πιηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο παξαδνζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 
εθηειεζηεί πιήξσο. 

2. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ 
αλαδφρνπ. Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 
 
Άξζξν 19 
Σξόπνο Πιεξσκήο 
1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, κέρξη ηε 
ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 
2. Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην πψιεζεο, γηα ηα πιηθά πνπ έρεη παξαδψζεη θαη 
παξαιάβεη ε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην 
αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 
3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία. 
 
Άξζξν 20 
Καλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο - Κξαηήζεηο 
1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ θαη ειεθηξνληθά ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ: www.soufli.gr . 
2. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα», λα 
θαηαρσξεζεί ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. θαη λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο. 
3. Σνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ 
Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ., πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
4. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ θαη 
ηνπ Ν. 3463/2006. 
 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 
 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο: 

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

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 6785 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΒΑ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ 180 / ΟΤΦΛΙ / 68400 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

- Σειέθσλν: 2554350130 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: kotsani@0890.syzefxis.gov.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.soufli.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (CPV: 34928480-6) 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 

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

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 

ππάξρεη): [……] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 

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

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
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ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνv: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

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

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

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

θνξέα 

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

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

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

ΦΟΡΔΩΝvii  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

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

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην 

κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

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

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

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

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

2. δσξνδνθίαx,xi· 

3. απάηεxii· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

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

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
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ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xix 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«αστοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxxi: 

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

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): xxiv 

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

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοxxvi : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηοxxvii  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxviii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 
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πιεξνθνξίεο: Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
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πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

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

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη 

κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη 

νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο
xxxiii

; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό 

εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο xxxiv: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη 

γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο […................................…] 
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ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii -θαη 

ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη 

λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 
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4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 

θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, 

γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 

ηδηαίηεξν ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα 

[....……] 
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(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ 

: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα 

ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην 

είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, 

δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 

κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 

πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρηxlv 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi 

 

17PROC006098581 2017-04-25



Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

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

ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

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

θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ : 

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

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii. 

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

έγγξαθα. 

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

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, 

ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο 

γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, 

αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 
                                                
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 
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υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 

Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 
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3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 

τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο 

(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν 

εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ 

υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ.  
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« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ » 

 



 

 

    

 

 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα απφ ην Γήκν νπθιίνπ πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ κε 

θαπάθη, γηα ηηο αλάγθεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

Οη πιαζηηθνί θάδνη ζα έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 1100 θαη 360 ιίηξα θαη ζα θέξνπλ απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηα νπνία ζα ιεθζνχλ ππ’ φςε 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

Θα έρνπλ ρξψκα πξάζηλν θαη ην θαπάθη ηνπο  ζα πξέπεη λα αλνίγεη εχθνια κε ηε βνήζεηα ρεηξνιαβήο, ελψ 

επηπιένλ, γηα ηνπο θάδνπο ρσξεηηθφηεηαο 1100lt,  ζα πξέπεη λα αλνίγεη θαη κε πνδνκνριφ. 

Οη θάδνη 1100 ιίηξσλ ζα έρνπλ ηέζζεξηο ηξνρνχο βαξέσο ηχπνπ, πεξηζηξεθφκελνπο θαηά 3600, ζα θέξνπλ 

εγθαηάζηαζε πνδφθξελνπ, θαζψο επίζεο ρεηξνιαβέο γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο θαη δχν βξαρίνλεο γηα ηελ 

αλχςσζή ηνπο απφ κεραληζκφ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο. 

Όινη νη θάδνη ζα θέξνπλ ηελ επηγξαθή : ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ, ζα παξαδνζνχλ ζην Γήκν νπθιίνπ. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ζα δηεμαρζεί Αλνηρηφο Γεκφζηνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Σν πνζφ ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο αλέξρεηαη ζε 59.929,20 € (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%) θαη ζα 

θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ. 

οςθλί, 09 / 02 /2017 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 ΟΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ  

Σ.Τ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ  

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ  

ΓΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟΜΗΥΑΝΙΚΟ 

– ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία θαηαζθεπήο. Κάζε 

πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη πιήξεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα µηθξνυιηθά (Π.ρ. δαθηχιηνη, βίδεο, 

θ.ι.π.), ηα νπνία θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο.  Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη 

ηελ απνζήθε πιηθψλ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ.  

Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη θαη ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε είδνπο. Γηα θάζε είδνο απαηηείηαη 

παξάδνζε πιήξνπο ζεηξάο ξrosξectus - ηερληθψλ θπιιαδίσλ - πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα θάζε πξνο πξνκήζεηα είδνο. ε θάζε πεξίπησζε ηα 

ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δζληθέο πξνδηαγξαθέο (πξφηππα ΔΛΟΣ, ΣΟΣΔΔ) θαη ηηο 

Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά DIN, CEN, 881, γηα είδε θαηεγνξίαο ηνπο.  

Κάζε εξγνλνκηθά εμειηγκέλε ή αηζζεηηθή βειηίσζε ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο θάδνπο, ζα εθηηκεζεί ηδηαηηέξσο 

θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα απνθιίλεη απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξναλαθεξφκελεο Σερληθήο 

Πεξηγξαθήο & Πξνδηαγξαθήο, πνπ αθνξνχλ δηαζηάζεηο, βάξε, ρσξεηηθφηεηεο, ζχκθσλα µε Δπξσπατθά 

πξφηππα, εθθξαζκέλα θαηά ΔΝ, DIN θ.ι.π 

Σπρφλ απφθιηζε θάπνηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο.  

 
  

ΑΡΘΡΟ 1: Πιαζηηθνί θπιηφκελνη θάδνη απνξξηκκάησλ 1.100  ιίηξσλ.  
 

 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
ΑΠΑΙΣΗΗ 

 
1.Γεληθέο Απαηηήζεηο 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη, 

ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ 

δσδεθακήλνπ 

 
ΝΑΙ 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε 

αλαθπθιψζηκσλ νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκάησλ 

 
ΝΑΙ 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 840:2012 

ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ 

θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη 

κεζφδσλ δνθηκήο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να 

ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 

 
ΝΑΙ 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο  
ΝΑΙ 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ 

 
ΝΑΙ 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/ prospectus (φρη 

θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ 

Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, 

φπνπ λα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

 
ΝΑΙ 

 
2. Κάδνο 

 

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (lt) 
 

>= 1045 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη 

εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα 

δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

 
ΝΑΙ 

 
2.3 Κπξίσο ψκα 

 

2.3.1 Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 

 
ΝΑΙ 

2.3.2 Να έρεη θσληθή κνξθή (ζρήκα θφινπξεο ππξακίδαο), κε πξνο 

ηα άλσ ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε 

κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο 

θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε 

νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο 

αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

 
ΝΑΙ 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ ππεξπςσκέλνπ 

ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ 

θάδσλ 

 
ΝΑΙ 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο πξέπεη λα 

ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

 
ΝΑΙ 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο πνηφηεηαο 

πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm (ζψκα) θαη 4 

mm (ππζκέλαο). Να ππνβιεζεί βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή γηα ηα 

πάρε, ηνλ ηχπν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα 

δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην 

ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε 

 
ΝΑΙ 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/ά ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια εληζρπκέλν/α 

θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

 
ΝΑΙ 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ θάδνπ ζε 

πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα 

αλαθεξζεί ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 
ΝΑΙ 

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο γηα 

πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε ηνπ (φπσο 

πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη 

αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ 

πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

 
ΝΑΙ 



 

 

    

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο κήθνπο 40 

cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ ή ηνπνζέηεζε 

αληαλαθιαζηηθψλ πξηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκβαηά κε απηά πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηα ζηεζαία αζθάιεηαο), αθξπιηθνχ πιηθνχ, 

θφθθηλνπ ρξψκαηνο, νξζνγσληθήο δηαηνκήο ζηαζεξά ζηεξεσκέλσλ 

ζην ζψκα ηνπ θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε λχρηα) 

 
ΝΑΙ 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή 

απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ Φ35 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε 

εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

 
ΝΑΙ 

2.3.11 Η νπή απνρέηεπζεο λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα θέξεη 

πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη κε απιή ζηξέςε 

λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, 

απνηξέπνληαο πγξά απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν 

 
ΝΑΙ 

2.3.12 Ιθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ 

άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ. Δίλαη επηζπκεηφ λα είλαη 

δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο 

 
>=4 

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε βαθή 

ηχπνπ RAL ζε ρξψκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

 
ΝΑΙ 

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α' χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 
ΝΑΙ 

2.3.15 ηελ πξφζνςε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε κελπκάησλ, 

ινγνηχπσλ θαη ζηνηρείσλ ηδηνθηεζίαο επαξθνχο εκβαδνχ 

 
ΝΑΙ 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν απηνθφιιεηνπ PVC, ή 

αλάγιπθεο αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε 

ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ 

θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, σθέιηκν θνξηίν 

θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε It θαζψο 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

 
ΝΑΙ 

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο ηθαλνχ κήθνπο θαη 

θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν άλνηγκα ηνπ 

θαπαθηνχ κε ην πφδη ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε ν θάδνο 

βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ απφ ην πεδνδξφκην) 

 
ΝΑΙ 

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη ζρεηηθή 

αλαθνξά)πκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

 
ΝΑΙ 

2.4 Αλάξηεζε θάδνπ  

2.4.1 Ιζρπξνί πείξνη αλάξηεζεο ζηα πιατλά ηνπ θάδνπ  
2 

2.4.2 Έθαζηνο πείξνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα αλχςσζε θαη 

πεξηζηξνθή θνξηίνπ 

 
>= 400 kg 

2.4.3 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ πείξσλ αλάξηεζεο  
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

2.4.4 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή 

κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο (DIN 30700) θαη ηχπνπ 

βξαρηφλσλ (πεξηζηξνθέα). Δπηζπκεηή ε χπαξμε θαη ζπζηήκαηνο 

ηχπνπ ρεηξνιαβήο 

 
ΝΑΙ 

2.5 Σξνρνί  

2.5.1 Σέζζεξηο αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 

200 mm θαη κε ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο 360 κνίξεο κε κεηαιιηθή 

δάληα 

 
ΝΑΙ 



 

 

    

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο  
>= 200 kg 

2.5.3 Κάζε ηξνρφο λα εδξάδεηαη ζε αληίζηνηρεο εξγνλνκηθά 

ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο αλάξηεζεο θαη ε έδξαζε λα είλαη ζε 

εληζρπκέλν ζεκείν ζχλδεζεο 

 
ΝΑΙ 

2.5.4 Ύπαξμε πνδφθξελνπ ζηνπο δπν κπξνζηηλνχο ηξνρνχο γηα ηελ 

εχθνιε αθηλεηνπνίεζε ηνπ θάδνπ ή θεληξηθφ ζχζηεκα πέδεζεο, πνπ 

ζα επελεξγεί ζηνπο δχν εκπξφο, θαηά κήθνο ηνπ θάδνπ ηξνρνχο θαη 

ζα ρεηξίδεηαη κε πνδνκνριφ, ε δε θιεηδαξηά, καδί κε ην θιεηδί ηεο, λα 

είλαη κεηαιιηθή, θαηά DIN 22.417 ή ηζνδχλακν, θαη λα βξίζθεηαη, 

ζηελ εκπξφο δεμηά πιεπξά ηνπ θάδνπ ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840 

 
ΝΑΙ 

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα κεραληθή 

απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

 
ΝΑΙ 

2.7 Να ππάξρνπλ επαλάγλσζηα πάλσ ζηνπο ηξνρνχο ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπο 

 
ΝΑΙ 

3. Καπάθη Κάδνπ  

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή δηπιφ 

ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα (λα 

γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

 
ΝΑΙ 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα νιηζζαίλνπλ 

ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα κεγαιχηεξε αληνρή 

 
ΝΑΙ 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο 

πνιπαηζπιέλην 

 
ΝΑΙ 

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα  
>= 2 

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε πγξά 

θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, 

βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 
ΝΑΙ 

3.6 Η ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 

πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ 

παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ 

 
ΝΑΙ 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν άλνηγκα θαη 

θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη 

άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο δχλακεο 

 
ΝΑΙ 

3.8 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ κεληεζέδσλ ζχλδεζεο 

ηνπ ζθέπαζηξνπ/ θαπαθηνχ κε ην θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

3.9 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε ρξψκα 

πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

 
ΝΑΙ 

3.10 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ α' χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 
ΝΑΙ 

3.11 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη γηα λα κελ 

εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

 
ΝΑΙ 



 

 

    

3.12 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο θαηαζθεπήο 

 
ΝΑΙ 

4. Πηζηνπνηεηηθά  

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή 

ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο 

 
ΝΑΙ 

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη 

φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο 

ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά 

ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ 

 
ΝΑΙ 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ 

ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ (ελδεηθηηθά, 

κε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή δηαδηθαζία εληφο 

ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο 

ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε 

κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο. 

 
ΝΑΙ 

4.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ φηη νη θάδνη είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ θαλνληζκφ 

πξνζηαζίαο ζνξχβνπ ΔΚ/2000/14 

 
ΝΑΙ 

4.1.4 Να δνζνχλ ηπρφλ επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ θάδσλ πέξα ησλ αλσηέξσ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο 

EN840 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

5. Βάξε  

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (kg)  
<= 70 

5.2 Ωθέιηκν θνξηίν θάδνπ (kg)  
>= 440 

6. Γείγκα  

6.1 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα 

φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο 

θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ 

Αγνξαζηή, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη 

δηαγσληδφκελνη λα επηδείμνπλ δείγκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ θάδσλ 

 
ΝΑΙ 

7. Δγγχεζε  

7.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη 

ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ 

θάδσλ): 

 
ΝΑΙ 

7.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ε εγγχεζε λα 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε 

εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 

επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ 

ρεηξηζκφ) (έηε) 

 
>= 2 

7.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα απνθαζίζηαληαη ζηελ 

έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ 

ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ 

ηνλ Πξνκεζεπηή 

 
ΝΑΙ 

7.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο δειψζεηο ή 

βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη 

δηάξθεηα πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε απφ 

ηνλ Πξνκεζεπηή) (έηε) 

 
>= 10 



 

 

    

7.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 

αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε / βεβαίσζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) 

 
<= 10 εκέξεο 

7.1.5 Η αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο 

θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο 

πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί 

βιάβεο 

 
ΝΑΙ 

7.1.6 Η δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε 

θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 

επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

 
ΝΑΙ 

7.2 Κάζε παξηίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα εηθνλνγξαθεκέλν, ην 

δπλαηφλ, ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή. Ο ηηκνθαηάινγνο ζα αλαλεψλεηαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο 

λένπ 

 
ΝΑΙ 

7.3 Να δνζεί έγγξαθε δέζκεπζε έθπησζεο ζηνλ παξαπάλσ 

ηηκνθαηάινγν 

 
>= 25% 

8. Υξφλνο παξάδνζεο  

8.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ (εθηφο θαη εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηε δηαθήξπμε) (εκέξεο) 

 
<= 90 

8.2 Η ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ 

Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

 
ΝΑΙ 

ΑΡΘΡΟ 2: Πιαζηηθνί θπιηφκελνη θάδνη απνξξηκκάησλ 360  ιίηξσλ.  

 
 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο  

1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη, 

ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ 

δσδεθακήλνπ 

 
ΝΑΙ 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε 

νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

 
ΝΑΙ 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 840:2012 

ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ 

θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη 

κεζφδσλ δνθηκήο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να 

ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 

 
ΝΑΙ 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο  
ΝΑΙ 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ 

 
ΝΑΙ 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/prospectus (φρη 

θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ 

Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, 

φπνπ λα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

 
ΝΑΙ 

2. Κάδνο  

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (lt) >= 324 



 

 

    

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη 

εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα 

δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

 
NAI 

2.3 Κπξίσο ψκα  

2.3.1. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 

 
NAI 

2.3.2 Να έρεη κνξθή πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πιήξε 

θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά 

ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 

 
NAI 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ ππεξπςσκέλνπ 

ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ 

θάδσλ 

 
NAI 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο πξέπεη λα 

ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

 
NAI 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο πνηφηεηαο 

πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm (ζψκα) θαη 4 

mm (ππζκέλαο). Να ππνβιεζεί βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή γηα ηα 

πάρε, ηνλ ηχπν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα 

δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην 

ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε 

 
NAI 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/α ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια εληζρπκέλν/α 

θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

 
NAI 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ θάδνπ ζε 

πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα 

αλαθεξζεί ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 
NAI 

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο γηα 

πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε ηνπ (φπσο 

πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη 

αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ 

πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

 
NAI 

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο κήθνπο 40 

cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο 

ηε λχρηα) 

 
NAI 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή 

απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ Φ35 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε 

εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

2.3.11 Η νπή απνρέηεπζεο, φπνπ πξνζθέξεηαη, λα θιείλεη κε πψκα 

ην νπνίν λα θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη 

κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ 

ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν 

 
NAI 



 

 

    

2.3.12 Ιθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ 

άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ. Δίλαη επηζπκεηφ λα είλαη 

δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο 

 
>= 2 

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε βαθή 

ηχπνπ RAL ζε ρξψκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

 
NAI 

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α' χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 
NAI 

2.3.15 ηελ πξφζνςε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε κελπκάησλ, 

ινγνηχπσλ θαη ζηνηρείσλ ηδηνθηεζίαο επαξθνχο εκβαδνχ 

 
NAI 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν απηνθφιιεηνπ PVC, ή 

αλάγιπθεο αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε 

ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ 

θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, σθέιηκν θνξηίν 

θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε It θαζψο 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

 
NAI 

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο θαηάιιειεο απφζηαζεο 

απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη 

ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε ν θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε 

θάησ απφ ην πεδνδξφκην) 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη ζρεηηθή 

αλαθνξά) 

 
NAI 

2.4 χζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ 

κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο. Δπηζπκεηή ε χπαξμε θαη ζπζηήκαηνο 

ηχπνπ ρεηξνιαβήο 

 
NAI 

2.5 Σξνρνί  

2.5.1 Αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm  
NAI 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο (kg)  
>= 100 

2.5.3 Ο άμνλαο έδξαζεο ησλ ηξνρψλ λα είλαη αλνμείδσηνο  
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα κεραληθή 

απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

 
NAI 

2.7 Να ππάξρνπλ πάλσ ζηνπο ηξνρνχο ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπο 

 
NAI 

3. Καπάθη Κάδνπ  

 

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή δηπιφ 

ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα (λα 

γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

 
NAI 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα νιηζζαίλνπλ 

ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα κεγαιχηεξε αληνρή 

 
NAI 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο 

πνιπαηζπιέλην 

 
NAI 



 

 

    

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα  
>= 2 

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε πγξά 

θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, 

βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 
NAI 

3.6 Η ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 

πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ 

παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ 

 
NAI 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν άλνηγκα θαη 

θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη 

άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο δχλακεο 

 
NAI 

3.8 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ κεληεζέδσλ ζχλδεζεο 

ηνπ ζθέπαζηξνπ/ θαπαθηνχ κε ην θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

3.9 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε ρξψκα 

πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

 
NAI 

3.10 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ α' χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 
NAI 

3.11 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη γηα λα κελ 

εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

 
NAI 

3.12 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο θαηαζθεπήο 

 
NAI 

4. Πηζηνπνηεηηθά  

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή 

ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο 

 
NAI 

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη 

φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο 

ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, φπσο ην κεηαιιηθφ ζψκα, ην θαπάθη θαη 

νη ηξνρνί, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001 ή 

ηζνδχλακν απηνχ 

 
NAI 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ 

ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ (ελδεηθηηθά 

κε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή δηαδηθαζία εληφο 

ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο 

ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε 

κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

 
NAI 

4.1.3 Να δνζνχλ ηπρφλ επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ θάδσλ πέξα ησλ αλσηέξσ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο 

EN840 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

5. Βάξε  

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (kg)  
<= 25 



 

 

    

5.2 Ωθέιηκν θνξηίν θάδνπ (kg)  
>= 135 

6. Γείγκα  

6.1 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα 

φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο 

θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ 

Αγνξαζηή, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη 

δηαγσληδφκελνη λα επηδείμνπλ δείγκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ θάδσλ 

 
ΝΑΙ 

7. Δγγχεζε - Σερληθή ππνζηήξημε/πληήξεζε  

7.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη 

ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ 

θάδσλ): 

 
 

ΝΑΙ 

7.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ζε έηε) (ε 

εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε 

εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 

επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ 

ρεηξηζκφ) 

 
>= 2 

7.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα απνθαζίζηαληαη ζηελ 

έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ 

ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ 

ηνλ Πξνκεζεπηή 

 
ΝΑΙ 

7.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο δειψζεηο ή 

βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη 

δηάξθεηα (ζε έηε) πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο 

ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε 

απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) 

 
>= 10 

7.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 

αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) (ζε 

εκέξεο) 

 
<= 10 

7.1.5 Η αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο 

θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο 

πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί 

βιάβεο 

 
ΝΑΙ 

7.1.6 Η δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε 

θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 

επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

 
ΝΑΙ 

7.2 Κάζε παξηίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα εηθνλνγξαθεκέλν, ην 

δπλαηφλ, ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή. Ο ηηκνθαηάινγνο ζα αλαλεψλεηαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο 

λένπ 

 
ΝΑΙ 

7.3 Να δνζεί έγγξαθε δέζκεπζε έθπησζεο (%) ζηνλ παξαπάλσ 

ηηκνθαηάινγν 

 
>=25 

8. Υξφλνο παξάδνζεο  

8.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ (εθηφο θαη εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηε δηαθήξπμε) (εκέξεο) 

 
<= 90 



 

 

    

8.2 Η ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ 

Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

 
ΝΑΙ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

ΠΔΡΙΦEΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ » 

Σασ. Γ/νζη : Βαρ. Γεωπγίος 180 
Σασ. Κωδ.:  68400. 
Σηλ : 2554350100 
Fax : 2554350113 
E-Mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr 
Πληποθοπίερ: Κοηζάνη Δλένη  
Σηλ :2554350130 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:7/2017 

 
 

 
 

 

 

οςθλί, 09 / 02 /2017 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  

ΟΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ  

Σ.Τ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ  

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ  

ΓΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ -  

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

 

1. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 Πλαζηικός κάδος 
απορριμμάηων 1100λιη. 

 Τεμάχια 152,00 270,00 41.040,00 

2 Πλαζηικός κάδος 
απορριμμάηων 360 λιη. 

 Τεμάχια 811,00 90,00 7.290,00 

 
    ΣΥΝΟΛΟ: 48.330,00 

     ΦΠΑ 24%: 11.599,20 

    ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€):  59.929,20 

 
 

 



 

 

    

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

  

ΠΔΡΙΦEΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

«  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ » 

Σασ. Γ/νζη : Βαρ. Γεωπγίος 180 
Σασ. Κωδ.:  68400. 
Σηλ : 2554350100 
Fax : 2554350113 
E-Mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr 
Πληποθοπίερ: Κοηζάνη Δλένη  
Σηλ :2554350130 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:7/2017 

 

4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

 

  Η ζπγγξαθή απηή ηζρχεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παληφο είδνπο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ πξνκεζεηψλ πνπ ε 

δαπάλε εθηέιεζεο ησλ,  βαξχλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

Άπθπο  2ο 

Γιαηάξειρ πος ιζσύοςν 

 

   Οη Γεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο πξνκήζεηεο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άπθπο  3ο 

Δγκύκλιοι Πποδιαγπαθέρ 

 

   Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ πξνκεζεηψλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ 

εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηεο  εθηεινχκελεο 

πξνκήζεηαο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Γεκνζίσλ έξγσλ θαη Δκπνξίνπ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Άπθπο  4ο 

Σα ζςμβαηικά ζηοισεία ηος έπγος καηά ζειπάν ιζσύορ είναι: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Οη   πγγξαθέο Τπνρξεψζεσλ 

3. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  

4 Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

 



 

 

    

Άπθπο  5ο 

Πποθεζμία πεπαίωζηρ 

 

   Η πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη δχν (2) κήλεο ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 6ο 

Φόποι, Σέλη και Κπαηήζειρ 

 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ 

πθηζηάκελνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη ή εθπίπηεη αληηζηνίρσο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άπθπο  7ο 

Υπόνορ Δγγςήζεωρ 

 

Ο ρξφλνο εγγπήζεσο γηα ηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε αηέιεηα, βιάβε ή αδηθαηνιφγεηε 

θζνξά ηεο πξνκήζεηαο εθηφο αλ απηή πξνέξρεηαη απφ αλσηέξα βία ή θαθή ρξήζε νπφηε εθαξκφδνληαη νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άπθπο  8ο 

Πληπωμέρ 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ ΟΣΑ χζηεξα 

απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 

Γήκνπ ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

οςθλί, 09 / 03 /2017 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  

ΟΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ  

Σ.Τ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ  

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ  

ΓΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ -  

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

 



 

 

    

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

ΠΔΡΙΦEΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

 

«  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ » 

Σασ. Γ/νζη : Βαρ. Γεωπγίος 180 
Σασ. Κωδ.:  68400. 
Σηλ : 2554350100 
Fax : 2554350113 
E-Mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr 
Πληποθοπίερ: Κοηζάνη Δλένη  
Σηλ :2554350130 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:7/2017 

 

 
5.ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΔΙΓΟ 

1 Πλαζηικός κάδος απορριμμάηων 1100λιη 152,00   

2 Πλαζηικός κάδος απορριμμάηων 360λιη 81,00   

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΔΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 

 

Ημεπομηνία:  ... /.../2017 

 Ο  Πποζθέπων  
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