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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ – Ακτι 
Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Ρόλθ Μφκονοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS1 EL 422 

Τθλζφωνο 22893 60100 

Φαξ 22890 22229 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βαςίλειοσ Καραβάσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mykonos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι: Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό Δίκαιο 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β)      Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

γ) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr 

δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ, πλιρθ και απεριόριςτθ χριςθ των τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμεσ 
από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr , κακϊσ και από τθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ του Διμου: www.mykonos.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ. 

 

 

 

                                                           
1
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
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Σελίδα 5 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Διμοσ Μυκόνου.  Θ δαπάνθ για τθν λόγω εν 
ςφμβαςθ βαρφνει τον κωδικό ΚΑ 20-7135.0009 με ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2020  του Διμου Μυκόνου ωσ εξισ: 

 

ΦΟΕΑΣ Κ.Α. ΕΤΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΡΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 20-7135.0009 2020 232.200,00 

 

Ειδικότερα, θ  παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από ίδιουσ πόρουσ. Για τθν ανωτζρω πίςτωςθ 
εκδόκθκε:  

 θ με αρικμ. πρωτ. 13017/02-09-2020  Απόφαςθ του Δθμάρχου Μυκόνου  ςφμφωνα με τθν οποία 
δεςμεφκθκε πίςτωςθ ποςοφ 223.200,00 € (με α/α 275/02-09-2020 Μθτρϊου Δζςμευςθσ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ  παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016)  ςε βάροσ του  ΚΑ 20-7135.0009 του 
προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι: 

 ΑΚΟ 1. Ρρομικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο 
ΣθμείοTMHMA A 

 ΑΚΟ 2. Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 
για ζνα ζτοσTMHMA Β 

Οι προςφορζσ οι οποίεσ κα κατατεκοφν κα καλφπτουν το ςφνολο των παραπάνω τμθμάτων.  

Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μια κατθγορία υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα ι 
μζροσ αυτϊν. 

Ρροβλζπεται θ προμικεια και λειτουργία για ζνα ζτοσ, ενόσ (1) ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν και ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν. Το ςφςτθμα αποτελείται από το αυτοκινοφμενο 
όχθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθ λειτουργία του για ζνα ζτοσ με ςκοπό τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και τθν αποτελεςματικι (ποιοτικά και ποςοτικά) ςυλλογι ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν ςε διακριτά ρεφματα.   

Το ςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ειςάγει τθν παράλλθλθ ανάπτυξθ εξοπλιςμοφ και 
δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ, τα οποία είναι τα κφρια ςυςτατικά για τθν επιτυχι και αποδοτικι ανάπτυξθ 
διακριτϊν ρευμάτων ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθν επίτευξθ υψθλισ κακαρότθτασ 
ανακτιςιμων υλικϊν.  
Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει τθ λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ, τθ διαχείριςθ 
και τθ μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν προσ εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ ι επεξεργαςίασ, τθ 
λειτουργία του ανταποδοτικοφ ςυςτιματοσ ανακφκλωςθσ και τθν υλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςε πολίτεσ και μακθτζσ. Θ λειτουργία λαμβάνει χϊρα με εφαρμογι προγράμματοσ 
ςτάκμευςθσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, πλατείεσ ι/και ςχολεία και λειτουργία του ςυςτιματοσ βάςει 
προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ που ζχει ςυμφωνθκεί με τθν ανακζτουςα αρχι.   

Το όχθμα κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο και κα περιζχει κατάλλθλο εξοπλιςμό ζτςι ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκεί ςε προγράμματα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςε κζματα 

ανακφκλωςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι.  
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 223.200,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 180.000 € ΦΡΑ : 24%). 

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ και λειτουργίασ εξοπλιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό 223.200,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, με ποςό που κα βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό του Φορζα για το 
οικονομικό ζτοσ 2020, ςτον ΚΑ 20-7135.0009 και υποδιαιρείται ςτα Τμιματα ωσ εξισ: 

 

ΤΜΗΜΑ Α (Άρκρο 1)  

Άρκρο ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Ρρομικεια ςυςτιματοσ 
διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 

Τεμάχιο 1 150.000,000 150.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 150.000,00 

ΤΜΗΜΑ Β (Άρκρο 2) 

Άρκρο ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

2 

Λειτουργία ςυςτιματοσ 
διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 

Μινεσ 12 2.500,000 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 30.000,00 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Β 180.000,00 

ΦΡΑ 24% 42.300,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α-Β 223.200,00 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 90511000-2, 90512000-9  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ. Συγκεκριμζνα, ορίηεται ότι κατά το 
πρϊτο δωδεκάμθνο τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει θ προμικεια του εξοπλιςμοφ και τουσ λοιποφσ 12 μινεσ κα 
πραγματοποιθκεί θ λειτουργία του ςυςτιματοσ κακϊσ και οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Λ:  Τεχνικι ζκκεςθ, Τεχνικζσ προδιαγραφζσ, Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, εφόςον πλθροφνται όλεσ όπωσ προςδιορίηεται 
ςτο άρκρο 86 του Ν.4412/8.08.2016/ΦΕΚ 147 Αϋ .  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ2: 

                                                           
2
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 
λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΛΣΚΕΝΘΣ Λ»+ -υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ - υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία 
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.” 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 Ρράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου 49 τθσ 15.12.2015 «Τροποποίθςθ και ζγκριςθ του Εκνικοφ Σχεδίου 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ 
Αποβλιτων που κυρϊκθκαν με τθν 51373/4684/ 25−11−2015 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 
31 του Ν. 4342/2015» 

 Νόμοσ 2939/2001 όπωσ τροποποιικθκε με τον νόμο 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α/8-11-2017) 
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 Νόμοσ 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α/23-12-2016) ςχετικά με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ για εγκατάςταςθ 
πράςινων ςθμείων 

 ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ 1412Β/26-4-2017) ςχετικά με τον κακοριςμό των κατθγοριϊν και των 
προδιαγραφϊν των Ρράςινων Σθμείων Ππωσ  ζχουν τροποποιθκεί και ςιμερα ιςχφουν. 

  
 Τθσ υπ’ αρικμ Απόφαςθσ του Δθμάρχου Μυκόνου  για τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ 
ςφμφωνα με τθν οποία δεςμεφκθκε πίςτωςθ ποςοφ 223.200,00 € (με α/α 275/02-09-2020 Μθτρϊου 
Δζςμευςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ  παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016)  για τθν ανωτζρω 
δαπάνθ ςε βάροσ ΚΑ 20-7135.0009 του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020  

 Τθν με αρικμ. 121/2020 απόφαςθ τθσ ΟΕ με τθν οποία  εγκρίκθκε θ μελζτθ και κακορίςτθκαν οι 
όροι διακιρυξθσ του   θλεκτρονικοφ δθμοςίου ανοικτοφ  διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για 
τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά , βάςει  βζλτιςτθσ  ςχζςθσ ποιότθτασ  - τιμισ  “ ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΚΛΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ– ΚΛΝΘΤΟ ΡΑΣΛΝΟ ΣΘΜΕΛΟ»  

-   των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 21/10/2020 και ϊρα15:00.3 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 30θ – 09 - 2020, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

A. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr,  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 456, ςφμφωνα με 
το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

                                                           
3
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 

4
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Λανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   
5
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 

118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

6
 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) : www.mykonos.gr 

B. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ7 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                           
7
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ  

2. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

3. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

Επίςθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςε όλα τα 
ζγγραφά τθσ ςφμβαςθσ, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου www.mykonos.gr, απϋ όπου μποροφν να τα 
προμθκεφονται δωρεάν. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.  

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  
ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
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2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188) . Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.

8.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην 

οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
9 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά “ι χρθματοδοτικά 
”ιδρφματα “ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 14, του ν. 4364 / 2016 (Α’ 13)”που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  

                                                           
8
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

9
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,  

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 
και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ10, που 
ανζρχεται ςτο 2% επί του προχπολογιςμοφ ιτοι του ποςοφ των τριϊν χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ (3.600,00 
ευρϊ). 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

                                                           
10

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 
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2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι 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),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ 
Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 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), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 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 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
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Α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Γ) ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

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

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
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διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Α) Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ11 

Β) Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ μθ Επικίνδυνων Στερεϊν Αποβλιτων 
για τα ρεφματα αποβλιτων που εμπεριζχονται ςτο ςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
για όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ, ςφμφωνα με τθν με αρικμ. 129043/4345/08.07.2011 Εγκφκλιο του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 

α) Δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τριϊν (3) προθγοφμενων του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικϊν 

χριςεων. Σε περίπτωςθ μθ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων κα πρζπει να 

προςκομίηονται αντίγραφα Ε1 και Ε3 των αντίςτοιχων ετϊν. 

β) Ο μζςοσ του γενικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, για τισ τρεισ (3) προθγοφμενεσ του ζτουσ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ χριςεισ (ιτοι 2017, 2018, 2019) κα πρζπει να είναι ίςοσ ι και μεγαλφτεροσ του 

διπλάςιου ποςοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτεσ χωρίσ ΦΡΑ και να μθν ζχει για 

τισ τελευταίασ δθλοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ περιςςότερεσ από μία φορά, προ φόρων, αρνθτικό 

αποτζλεςμα ιςολογιςμοφ. 

                                                           
11

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
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γ) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά 

προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ και ελζγχονται ακροιςτικά. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ ζχουςα εκπλθρϊςει τισ ελάχιςτεσ τικζμενεσ 

προχποκζςεισ ποιοτικισ επιλογισ και δεν προχωρά θ αξιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ προςφορά του 

υποψιφιου Αναδόχου. 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

1) Για το ΤΜΗΜΑ Α οι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ απαιτείται κατά τθν διάρκεια των 

τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει ι να εκτελοφν τουλάχιςτον ζνα (1) παρόμοιο ζργο 

(προμικεια).  

2) Για το ΤΜΗΜΑ Β οι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ απαιτείται κατά τθν διάρκεια των 

τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν εκτελζςει ι να εκτελοφν τουλάχιςτον ζνα (1) παρόμοιο ζργο 

παροχισ υπθρεςιϊν που να αφορά λειτουργία Κινθτοφ Ρράςινου Σθμείου (λειτουργία). Δε κεωρείται 

ςχετικι εμπειρία θ εμπειρία μόνο ςε ςυλλογι και μεταφορά ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

3) Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει Επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου αποτελοφμενθ τουλάχιςτον από δφο 

(2) μζλθ.  

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου με υπερ10ετι εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ, 

λειτουργίασ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και ανακφκλωςθσ με αποδεδειγμζνθ 

εργαςιακι εμπειρία ςε υποδομζσ διαχείριςθσ ΑΣΑ. 

 Ζναν (1) πτυχιοφχο Ρ.Ε. Ρεριβάλλοντοσ με εμπειρία ςε κζματα περιβάλλοντοσ, διαχείριςθσ 

ςτερεϊν αποβλιτων και ανακφκλωςθσ.  

Να κατατεκοφν τα Βιογραφικά ςθμειϊματα του ςυντονιςτι και των μελϊν τθσ Ομάδασ ζργου και 

υπεφκυνθ διλωςθ του περί του αλθκοφσ των υποβαλλόμενων –ωσ άνω ςτοιχείων. 

Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει ζναν εξειδικευμζνο χειριςτι που παράλλθλα κα μπορεί να λειτουργεί το 

ςφςτθμα επιβράβευςθσ – ενίςχυςθσ τθσ ανακφκλωςθσ και να υλοποιεί τισ ενθμερωτικζσ δράςεισ. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται, 
επί ποινισ αποκλειςμοφ με: 

α) πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:2015ςε αντικείμενο ςχετικό με τθν 

προκιρυξθ, β) περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015ςε αντικείμενο ςχετικό με τθν προκιρυξθ, γ) 

διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία OHSAS 18001: 2007 ςε αντικείμενο ςχετικό με τθν 

προκιρυξθ 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ12. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 

                                                           
12

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
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αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΛΛΛ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
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ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)13. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν14. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν . Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ 

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του . 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β)για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του 

Επίςθσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει υπεφκυνθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ+.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

                                                           
13

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
14

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων15. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του  από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ 
να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα/ο ι πιςτοποιθτικά/ό ι όπου το 
ζγγραφα/ο ι τα/ο πιςτοποιθτικά/ό αυτό/ά δεν καλφπτουν /ει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα/ο 
ζγγραφα/ο ι το/α πιςτοποιθτικά/ό μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.  

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ 

B. 2.Α.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

                                                           
15 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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Β) Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ μθ Επικίνδυνων Στερεϊν Αποβλιτων 
για τα ρεφματα αποβλιτων που εμπεριζχονται ςτο ςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
για όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ, ςφμφωνα με τθν με αρικμ. 129043/4345/08.07.2011 Εγκφκλιο του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων για τιστρεισ (3) δθλοφμενεσ 
οικονομικζσ χριςεισ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

Για το ΤΜΘΜΑ Α αποδεικτικά εμπειρίασ για τουλάχιςτον ζνα ζργο, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί ι εκτελείται 

τθν τελευταία τριετία, παρόμοιασ φφςθσ (προμικεια).  

Για το ΤΜΘΜΑ Β αποδεικτικά εμπειρίασ για τουλάχιςτον ζνα ζργο, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί ι εκτελείται 

τθν τελευταία τριετία, παρόμοιασ φφςθσ παροχι παροχισ υπθρεςιϊν (λειτουργία). Δεν κεωρείται ςχετικι 

εμπειρία θ εμπειρία μόνο ςε ςυλλογι και μεταφορά ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  

Θ απόδειξθ εμπειρίασ γίνεται με ςυμβάςεισ από δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα ι τιμολόγια από ιδιωτικό 

φορζα και αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από δθμόςιο φορζα ι από τον ιδιωτικό φορζα. Στθν 

περίπτωςθ του ιδιωτικοφ φορζα, θ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ μπορεί να αντικαταςτακεί από υπεφκυνθ 

διλωςθ του διαγωνιηόμενου ότι εκτελζςτθκε προςθκόντωσ θ ςχετικι προμικεια προσ τον εν λόγω 

ιδιωτικό φορζα. 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν Επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου αποτελοφμενθ τουλάχιςτον 

από δφο (2) μζλθ. Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου με υπερ10ετι εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ, 

λειτουργίασ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και ανακφκλωςθσ με αποδεδειγμζνθ εργαςιακι 

εμπειρία ςε υποδομζσ διαχείριςθσ ΑΣΑ και ζναν (1) πτυχιοφχο Ρ.Ε. Ρεριβάλλοντοσ με εμπειρία ςε κζματα 

περιβάλλοντοσ, διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και ανακφκλωςθσ. 

Βιογραφικά ςθμειϊματα του ςυντονιςτι και των μελϊν τθσ Ομάδασ ζργου και υπεφκυνθ διλωςθ του περί 

του αλθκοφσ των υποβαλλόμενων –ωσ άνω ςτοιχείων. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθν προκιρυξθ τθσ ςειράσ ISO 9001:2015, 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015 και διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία OHSAS 
18001: 2007. 

Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
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αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου 

 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.16 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

 

Κριτιριο ανάδειξθσ Αναδόχου τθσ Σφμβαςθσ που κα προκφψει μετά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία είναι θ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 
όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 86 του Ν.4412/8.08.2016/ΦΕΚ 147 Αϋθ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι 
κριτθρίων:  

ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Ρίνακασ 1: Τμιμα Α – Ρρομικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 
(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 85%) 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

  ΡΛΑΙΣΙΟ     

1 Κινθτιρασ (Λςχφσ, οπι Στρζψθσ, Εκπομπι καυςαερίων κλπ) 100-120 15,00 

2 Σφςτθμα Μετάδοςθσ 100-120 5,00 

3 Σφςτθμα Ρζδθςθσ 100-120 5,00 

4 Άξονεσ – Αναρτιςεισ 100-120 5,00 

                                                           
16

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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5 Καμπίνα Οδιγθςθσ 100-120 5,00 

6 Λοιπόσ και πρόςκετοσεξοπλιςμόσ 100-120 5,00 

  ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

7 Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ (Υλικά και τρόποσ καταςκευισ) 100-120 12,00 

8 Διαςτάςεισ υπερκαταςκευισ 100-120 12,00 

9 Ρλαςτικα παλετοκιβωτια 100-120 7,00 

10 Ρρζςα ςυμπίεςθσ 100-120 7,00 

11 Ηυγιςτικό –ςφςτθμα επιβράβευςθσ 100-120 7,00 

  ΓΕΝΙΚΑ   

12 Χρόνοσ παράδοςθσ οχθμάτων(μζγιςτο 12 μινεσ 100 βακμοί, 
11μινεσ 110 βακμοί, 10 μινεσ 120 βακμοί) 

100-120 15,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Ρίνακασ 2: Τμιμα Β – Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 
για ζνα (1) ζτοσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 15%) 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

1 
Ρεριγραφι Λειτουργίασ Συςτιματοσ (Δρομολόγθςθ, 
Διαχείριςθ Ανακυκλωςίμων Υλικϊν κλπ)  

100-120 40,00 

2 Ομάδα Ζργου 100-120 60,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ-τιμισ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ 
κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ. Θ βακμολογία κάκε 
κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ 
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι 
αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο: 

 

U=UAx 0,85 + UBx 0,15 

Ππου: 

UΑ=ς1ΑΚ1+ ς2ΑΚ2+……+ςνΑΚν( τφποσ 1) και 

UΒ=ς1ΒΚ1+ ς2ΒΚ2+……+ςνΒΚν( τφποσ 1) 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

Ππου : «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει: 

ς1+ς2+…+ςν=1 (100%) ( τφποσ 2 ) 

Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Π) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ 
προςφορά που αποδίδεται με τον μακθματικό τφπο: 

λ= Ο.Ρ./ U 
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Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ τθσ προμικειασ των οχθμάτων διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

αναδεικνφεται ο διαγωνιηόμενοσ με τθν μικρότερθ τιμι του λ. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ Διακιρυξθσ για 
το ςφνολο τθσ προμικειασ  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

*Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.grτου ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr ) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν 
 

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα17, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 

                                                           
17

 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201618, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα...), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι  ςτθ μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ και ειδικότερα ςτο κεφάλαιο “Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Λ  τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ ΟΛΑ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, 
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ. Επίςθσ Ρεριλαμβάνει ςυμπλθρωμζνα διεξοδικά τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ, τα οποία 
βρίςκονται ςυνθμμζνα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και  τα οποία υποβάλλονται ςτο 
φάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ , ςε μορφι εγγράφου Pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνα.. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ.  

Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν και των ςχετικϊν υπθρεςιϊν δίνονται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Ο προςφζρων υποχρεοφται να  επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ κακϊσ τθν οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IVτθσ παροφςασ διακιρυξθσ  ςε μορφι pdf, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ επίςθσ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

                                                           
18

 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr 
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Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι19ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

                                                           
19

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

20PROC007378931 2020-09-28



 

Σελίδα 29 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ϊρα 
10:00 πμ 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αξιολόγθςθ 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ακόλουκα. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει 
ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια ανάκεςθσ:  

 

ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Ρίνακασ 3: Τμιμα Α – Ρρομικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 
(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 85%) 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

  ΡΛΑΙΣΙΟ     

1 Κινθτιρασ (Λςχφσ, οπι Στρζψθσ, Εκπομπι καυςαερίων κλπ) 100-120 15,00 

2 Σφςτθμα Μετάδοςθσ 100-120 5,00 
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3 Σφςτθμα Ρζδθςθσ 100-120 5,00 

4 Άξονεσ – Αναρτιςεισ 100-120 5,00 

5 Καμπίνα Οδιγθςθσ 100-120 5,00 

6 Λοιπόσ και πρόςκετοσεξοπλιςμόσ 100-120 5,00 

  ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

7 Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ (Υλικά και τρόποσ καταςκευισ) 100-120 12,00 

8 Διαςτάςεισ υπερκαταςκευισ 100-120 12,00 

9 Ρλαςτικα παλετοκιβωτια 100-120 7,00 

10 Ρρζςα ςυμπίεςθσ 100-120 7,00 

11 Ηυγιςτικό –ςφςτθμα επιβράβευςθσ 100-120 7,00 

  ΓΕΝΙΚΑ     

12 Χρόνοσ παράδοςθσ οχθμάτων(μζγιςτο 12 μινεσ 100 βακμοί, 
11μινεσ 110 βακμοί, 10 μινεσ 120 βακμοί) 

100-120 15,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Ρίνακασ 4: Τμιμα Β – Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 
για ζνα (1) ζτοσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 15%) 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

1 
Ρεριγραφι Λειτουργίασ Συςτιματοσ (Δρομολόγθςθ, 
Διαχείριςθ Ανακυκλωςίμων Υλικϊν κλπ)  

100-120 40,00 

2 Ομάδα Ζργου 100-120 60,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ-τιμισ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ 
κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ. Θ βακμολογία κάκε 
κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ 
περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι 
αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο: 

U=UAx 0,85 + UBx 0,15 

Ππου: 

UΑ=ς1ΑΚ1+ ς2ΑΚ2+……+ςνΑΚν( τφποσ 1) και 

UΒ=ς1ΒΚ1+ ς2ΒΚ2+……+ςνΒΚν( τφποσ 1) 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 

αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ 

 

Ππου : «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει: 

ς1+ς2+…+ςν=1 (100%) ( τφποσ 2 ) 
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Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Π) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ 
προςφορά που αποδίδεται με τον μακθματικό τφπο: 

λ= Ο.Ρ./ U 

 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ τθσ προμικειασ των οχθμάτων διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
αναδεικνφεται ο διαγωνιηόμενοσ με τθν μικρότερθ τιμι του λ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν ςυντάςςεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 
ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων  . Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ 

γ)Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων 
 
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με 
αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω 
ςταδίου. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν   από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν .σ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ  

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά  λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Τ.Ε.Υ.Δ.,ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15% ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα , που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ  . Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
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3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισθ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016 

 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017.. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
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εξζταςθσ τθσ προςφυγισ20.Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ  

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και 
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου . Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων 
ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα 
βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν 
απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                           
20

 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, *ςυμπλθρϊνεται εφόςον 
υπάρχει ςχετικό υπόδειγμα άλλωσ γίνεται παραπομπι ςτο άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 
2.1.5. τθσ παροφςασ :+ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ...τθσ Διακιρυξθσ,  
που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ 
καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται 
τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό 
που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά  μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .21 
 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016 

20PROC007378931 2020-09-28



 

Σελίδα 38 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1.Θ πλθρωμι του Αναδόχου του γίνεται μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια αγακϊν και ςε 
μθνιαία βάςθ για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ. Το ςυμβατικό τίμθμα υπόκειται ςε μθδενικι 
αναπροςαρμογι κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
2. Κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του πρωτοκόλλου παραλαβισ (με τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου ι 
αυτοδικαίωσ) ο προμθκευτισ εκδίδει το ςχετικό Τιμολόγιο, κακϊσ και εξοφλθτικι απόδειξθ, εάν το 
τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
3. Θ πλθρωμι, κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου και μζςα ςε εξιντα (60) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, 
είτε αφορά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ, είτε αφορά τθν περίοδο τθσ λειτουργίασ από 
τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ ι εγκρικοφν αυτοδικαίωσ, διαφορετικά ο Φορζασ κακίςταται υπεριμεροσ και 
οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ, (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4152/2013 
και ςυγκεκριμζνα ςτθν Υποπαράγραφο Η.5. αυτοφ), με τθν επιφφλαξθ των όςων αναφζρονται παρακάτω 
 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν τμθματικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν, 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 200 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4412/2016 ι εναλλακτικά, εφόςον το αιτθκεί ο 
ανάδοχοσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 200 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (προκαταβολι ζωσ 
50%).Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201622, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201623 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και  κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)24 . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

                                                           
22

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
23

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

24
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και  τα οριηόμενα ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ . 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
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αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το όχθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Ρράςινο Σθμείο κατά μζγιςτο ςε δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα....τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ 
τρόπο/ουσ: 

Α) Μικροςκοπικι εξζταςθ 

Β) Με πρακτικι δοκιμαςία 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
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τθ γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθ μελζτθ τθσ 
υπθρεςίασ  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

 

Σφμφωνα με τθ παρ. β) του άρκρου 214 Ν.4412 /2016 & του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ (Ρροςάρτθμα Α του 
Ν.4412/2016, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ τεχνικι ικανότθτα των διαγωνιηομζνων κακϊσ και θ 
ςυμμόρφωςι των προςφερομζνων ειδϊν ωσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, πρζπει, 
υποχρεωτικά, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι,  οι 
διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα του προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που κα υποδείξουν οι ίδιοι . Τα 
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ζξοδα μετακίνθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ςτο χϊρο επίδειξθσ βαρφνουν τον Φορζα. Θ μθ 
προςκόμιςθ δείγματοσ κα επιφζρει τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ (άρκρο 91 παρ .θ) Ν.4412/2016 

 

6.5 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Με κάκε παράδοςθ των υπό προμικεια υλικϊν προςκομίηεται εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ. Θ 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ιςχφει για χρόνο ίςο με τθ διάρκεια τθσ παρεχόμενθσ καλισ λειτουργίασ όπωσ 
ορίηεται ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου και δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δφο (2) ετϊν, το 
φψοσ τθσ οποίασ είναι 3.100€. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2020 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια και λειτουργία για ζνα ζτοσ ενόσ (1)ςυςτιματοσ διακριτισ 
ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο. Το ςφςτθμα αποτελείται από αυτοκινοφμενο 
όχθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθ λειτουργία του για δϊδεκα μινεσ με ςκοπό τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και τθν αποτελεςματικι (ποιοτικά και ποςοτικά) ςυλλογι ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν ςε διακριτά ρεφματα.  

 
Το ςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ειςάγει τθν παράλλθλθ ανάπτυξθ εξοπλιςμοφ και 
δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ, τα οποία είναι τα κφρια ςυςτατικά για τθν επιτυχι και αποδοτικι ανάπτυξθ 
διακριτϊν ρευμάτων ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθν επίτευξθ υψθλισ κακαρότθτασ 
ανακτιςιμων υλικϊν. Θ μζχρι τϊρα εμπειρία ζχει δείξει ότι θ ανάπτυξθ του εξοπλιςμοφ πρζπει να γίνεται 
παράλλθλα με τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και των μακθτϊν και το αντίςτροφο, διαφορετικά οι 
πολίτεσ απογοθτεφονται και δεν επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ αποδοτικότθτα των πόρων.  
 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει τθ λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ, τθ διαχείριςθ 
και τθ μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν προσ εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ ι επεξεργαςίασ, τθ 
λειτουργία του ανταποδοτικοφ ςυςτιματοσ ανακφκλωςθσ και τθν υλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςε πολίτεσ και μακθτζσ. Θ λειτουργία λαμβάνει χϊρα με εφαρμογι προγράμματοσ 
ςτάκμευςθσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, πλατείεσ ι/και ςχολεία και λειτουργία του ςυςτιματοσ βάςει 
προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ που ζχει ςυμφωνθκεί με τθν ανακζτουςα αρχι.   

 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ με όλεσ τισ πτυχζσ που αναφζρκθκαν ανωτζρω, υλοποιείται από τον ίδιο 
ανάδοχο που προμθκεφει τον εξοπλιςμό, με ςκοπό τθν αποτελεςματικι λειτουργία και τθ μεγιςτοποίθςθ 
των επικυμθτϊν αποτελεςμάτων (ςυλλογι ποςοτιτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν – ευαιςκθτοποίθςθ 
πολιτϊν και μακθτϊν). Θ παράλλθλθ υλοποίθςθ τθσ ςυλλογισ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ από τον ίδιο 
ανάδοχο, προάγει  τθν υποςτιριξθ τθσ ενιαίασ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και τθσ 
άρρθκτθσ ςφνδεςθσ και ςυνάρτθςθσ τθσ ςυλλογισ από τθν ευαιςκθτοποίθςθ που μπορεί να 
πραγματοποιθκεί μόνο από τον ανάδοχο που κα ςυλλζγει / λειτουργεί τον εξοπλιςμό ςυλλογισ κακϊσ θ 
ευαιςκθτοποίθςθ γίνεται ταυτόχρονα από το προςωπικό που ςυλλζγει και λειτουργεί το ςφςτθμα 
επιβράβευςθσ– «κερδίηω όςο ανακυκλϊνω» -με κάρτα του πολίτθ. 

 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΚΛΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΤΟ 
ΡΑΣΛΝΟ ΣΘΜΕΛΟ 
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Θ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσδιακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυντελείουςιαςτικά και άμεςα 
ςτθν υιοκζτθςθ τθσ εκνικισ πολιτικισ ςφμφωνα με τον Ε.Σ.Δ.Α. και ςτθν εκπλιρωςθ τθσ νομικισ 
υποχρζωςθσ των Διμων ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων και τθν επίτευξθ χωριςτισ 
ςυλλογισ των αποβλιτων υλικϊν ςυςκευαςίασ ςε τζςςερα ρεφματα, κακϊσ και άλλων ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν (λάδια, ΑΘΕΕ), θ ςωςτι διαχείριςθ των οποίων εξαρτάται από τθν μζγιςτθ ευαιςκθτοποίθςθ και 
ςυμμετοχι των πολιτϊν.  

 

Θ παροφςα μελζτθ περιλαμβάνει: 

 ΑΚΟ 1. Ρρομικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 
TMHMA A 

 ΑΚΟ 2. Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 
για δϊδεκα μινεσTMHMA Β 
Οι προςφορζσ οι οποίεσ κα κατατεκοφν κα καλφπτουν το ςφνολο των παραπάνω τμθμάτων.  

Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μια κατθγορία υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα ι 
μζροσ αυτϊν.  

Θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ των ειδϊν ορίηεται ωσ παρακάτω – ςε ςυνάρτθςθ με τα 
διαφορετικά είδθ/τμιματα-αρχόμενθσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: 

Για το ΤΜΗΜΑ Α (Ρρομικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν): Δϊδεκα (12) 
μινεσ, από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ 

Για το ΤΜΗΜΑ Β (Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν): Δϊδεκα (12) 
μινεσ, από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του οχιματοσ. 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ τουλάχιςτον από τθν 
θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ δίδεται ςτα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Λ και ΛΛΛ τθσ παροφςασ. 

Το ςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ΣΔΣΑΥ) κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ςυλλογι 
ξεχωριςτϊν ρευμάτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν με παράλλθλθ προϊκθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των 
πολιτϊν και ιδίωσ των μικρϊν παιδιϊν ςτθν φιλοςοφία τθσ ανακφκλωςθσ και οικολογικισ ευαιςκθςίασ 
ςτο πλαίςιο των αναπτυςςόμενων δράςεων που περιλαμβάνονται ςτον Ρεριφερειακό Σχεδιαςμό 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων.  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των223.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 
24% και κα βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό του Φορζα οικονομικοφ ζτουσ 2020  ςτον ΚΑ  20-7135.0009 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ. 

Ρροςφορζσ για μζροσ τθσ μελζτθσ ι και διαφοροποιιςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν γίνονται 
δεκτζσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

 

         Βασίλειος Καραβάς  ΓΔ29 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

                   Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

                   Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2020 

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

ΤΜΗΜΑ Α (Άρκρο 1)  

Άρκρο ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ρρομικεια ςυςτιματοσ διακριτισ 
ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 

Τεμάχιο 1 150.000,000 150.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 150.000,00 

ΤΜΗΜΑ Β (Αρκρο 2) 

Άρκρο ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

2 
Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ 
ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 

Μινεσ 12 2.500,000 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 30.000,00 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Β 180.000,00 

ΦΡΑ 24% 43.200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α-Β 223.200,00 

 

Ιτοι διακόςιεσ είκοςι τρεισ χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ (223.200,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

 

  

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

 

 

      Βασίλειος Καραβάς  ΓΔ29 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

                 Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

 

               Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΚΛΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΤΟ 
ΡΑΣΛΝΟ ΣΘΜΕΛΟ 

ΣΘΜΕΛΟ 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΚΛΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΤΟ 
ΡΑΣΛΝΟ ΣΘΜΕΛΟ 
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ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

Α.Τ. Ρεριγραφι ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟ/τεμ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ (€) 

1 ΤΜΗΜΑ Α    

 Ρρομικεια ςυςτιματοσ 
διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 

1   

   ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΡΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ήτοι ποςό (………………………€)…………………………………………………………………………………………… 

(ολογράφωσ) (πλζον ΦΡΑ 24%)  

Α.Τ. Ρεριγραφι ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟ/τεμ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ (€) 

2 ΤΜΗΜΑ Β    

 Λειτουργία ςυςτιματοσ 
διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 

12   

   ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΡΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ήτοι ποςό (………………………€)………………………………………………………………………………………… .. 

(ολογράφωσ) (πλζον ΦΡΑ 24%) 

 

..…./……./2020 

 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ: 

 

Σφραγίδα/Υπογραφι 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

ΑΘΟ 1. (ΤΜΗΜΑ Α) 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΤΟ 

ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

(CPVs: 90511000-2, 90512000-9) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ρροβλζπεται θ προμικεια και θ λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 

Κινθτό Ρράςινο Σθμείο. Το ςφςτθμα αποτελείται από αυτοκινοφμενο όχθμα διακριτισ ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθ λειτουργία του. Το όχθμα κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο και κα 

περιζχει κατάλλθλο εξοπλιςμό ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί και ςε προγράμματα ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςε κζματα ανακφκλωςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι. 

Το υπό προμικεια όχθμα κα είναι απολφτωσ καινοφργιο, αμεταχείριςτο και πρόςφατθσ καταςκευισ, από 

το τελευταίο μοντζλο τθσ αντίςτοιχθσ ςειράσ του καταςκευαςτι, με μεγάλθ και άνετθ καμπίνα με χαμθλό 

κζντρο βάρουσ. Κα είναι αυτοκινοφμενο, μικτοφ βάρουσ τουλάχιςτον 5.600kg με μζγιςτο τα 7.000 kgκαι 

κα διακζτει ξεχωριςτά μζςα ςυλλογισ  για κάκε επιμζρουσ υλικό που ςυλλζγεται. Τα υλικά που κα 

ςυλλζγονται κα είναι: 

1. Μζταλλα 

2. Ρλαςτικά 

3. Χαρτί 

4. Γυαλί 

5. Σφνκετθ Συςκευαςία 

6. οφχα 

7. Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΕΕ)-μικροφ μεγζκουσ 

8. Βρϊςιμα ζλαια και λίπθ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ αφορά: 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΚΛΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΤΟ 
ΡΑΣΛΝΟ ΣΘΜΕΛΟ 

ΟΜΘΚΕΛΑ ΥΛΛΚΩΝ ΓΛΑ ΤΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ 
ΑΚΛΘΤΛΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΤΟ 
ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 223.200,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% (180.000,00 €  
πλζον ΦΡΑ 24%). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν υπογραφι, πρωτοκόλλθςθ 
και ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι υποχρεωτικζσ, ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν 

φπαρξθ απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ 

«περίπου» γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 

1. ΡΛΑΙΣΙΟ 

Το όχθμα κα αποτελείται από αυτοκίνθτο πλαίςιο, γνωςτοφ καταςκευαςτι ευρείασ κυκλοφορίασ ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Κα πρζπει να είναι απολφτωσ καινοφργιο, πετρελαιοκίνθτο, θμιπροωκθμζνθσ κατθγορίασ οδιγθςθσ, 

πρόςφατθσ καταςκευισ, από το τελευταίο μοντζλο τθσ αντίςτοιχθσ ςειράσ του καταςκευαςτι. 

Ρροσ εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ςτιβαρότθτασ και ακαμψίασ το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ, είναι 

υποχρεωτικό το ςαςί του οχιματοσ να είναι βαριάσ καταςκευισ τφπου κλίμακασ, δθλαδι με εγκάρςιεσ 

δοκοφσ, τφπου ςκάλασ, με δφο μορφοδοκοφσ διατομισ και όχι απλϊσ από ςτραντηαριςτι λαμαρίνα, ζτςι 

ϊςτε να ζχει απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπόμενου. 

Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων κλπ, κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν 

ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. 

Το όχθμα κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει ο 

Φορζασ. 

Το προσ προμικεια όχθμα κα πρζπει, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., να φζρουν τουσ προβλεπόμενουσ 

κακρζπτεσ, φωτιςτικά ςϊματα για τθν οπιςκοπορεία, επικυμθτι είναι και θ φπαρξθ αντικλεπτικοφ 

ςυςτιματοσ (immobilizer) 

Το όχθμα κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με τα παρακάτω πρόςκετα εξαρτιματα: 

1. Εργαλειοκικθ με εργαλεία ςυχνισ χριςθσ 

2. Ρυροςβεςτιρα κατά Κ.Ο.Κ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία και τφπο 

3. Ρλιρεσμεταλλικόφαρμακείο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ  

4. Σειρά εγχειριδίων ςυντθριςεωσ και κάκε άλλο βοικθμα ςτθν Ελλθνικι 

5. Ρλιρθ εφεδρικό τροχό μετά του ελαςτικοφ 

 

2. ΚΙΝΗΤΗΑΣ 

Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, 4κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ, αμζςου εγχφςεωσ, με υπερπλιρωςθ 

(Turbo) με ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ (Intercooler), από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία τφπουσ νζασ 

αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ  EURO VI-d, ιςχφοσ τουλάχιςτον 140Hp και ανάλογθσ ροπισ. Κα  αξιολογθκεί 

θ φπαρξθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων τροφοδοςίασ καυςίμου όπωσ θ χριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 

ελζγχου, τουρμπίνασ, κοινοφ αυλοφ (commonrail) ι άλλων αντίςτοιχων ςυςτθμάτων υπερυψθλισ πιζςεωσ 

κλπ. Ο κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι περίπου 3000cm3 (με απόκλιςθ + 5%) . 

Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά του κινθτιρα, ιτοι: 
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 Τφποσ και καταςκευαςτισ 

 Θ πραγματικι ιςχφσ, ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ 

 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψθσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό 

ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι καμπφλεσ οικονομίασ καυςίμου  

 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων κακϊσ και ο κυλινδριςμόσ και θ ςχζςθ ςυμπίεςθσ 

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα διακζτει ζξι (6) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και μία (1) 

οπιςκοπορείασ, τουλάχιςτον, πλιρωσ ςυγχρονιςμζνων ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων. 

Κα φζρει ςυμπλζκτθ μεγάλθσ διαμζτρου, κατά προτίμθςθ με υδραυλικό ςφςτθμα ελζγχου και αυτόματο 

ςφςτθμα ρυκμίςεωσ διακζνου ϊςτε να μθ χρειάηεται ρφκμιςθ (Maintenancefree). 

 

4. ΑΞΟΝΕΣ-ΑΝΑΤΗΣΗ 

Το πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο εμπρόςκιοσ άξονασ κα φζρει ανεξάρτθτθ ανάρτθςθ για κάκε τροχό με 

αντιςτρεπτικζσ ράβδουσ. Ο οπίςκιοσ άξονασ κα είναι πλιρουσ πλεφςεωσ με παραβολικά ελατιρια. Κα 

διακζτει διπλοφσ τροχοφσ ςτον οπίςκιο άξονα και μονό ςτον εμπρόςκιο. Πλοι οι τροχοί κα φζρουν: 

 Αμορτιςζρ υδραυλικά, τθλεςκοπικοφ τφπου, διπλισ δράςεωσ 

 άβδουσ εξιςορρόπθςθσ 

 Ελαςτικοφσ αντικραδαςμικοφσ αποςβεςτιρεσ προοδευτικισ δράςεωσ 

Το όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια, ακτινωτοφ τφπου(radial), χωρίσ αεροκάλαμο 

(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/34/ΕΚ ι νεϊτερθ 

τροποποίθςι τθσ και να ανταποκρίνονται ςτουσ Κανονιςμοφσ ETRTO. 

Στθν τεχνικι προςφορά κα δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, 

αναρτιςεων και ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). 

 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Το τιμόνι κα ευρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ και κα είναι απαραίτθτα υδραυλικισ ι θλεκτρικισ 

υποβοικθςθσ. Κα δοκοφν όλα τα ςτοιχεία και οι ακτίνα ςτροφισ του πλιρουσ οχιματοσ. Το τιμόνι κα 

είναι ρυκμιηόμενο. Θ ακτίνα ςτροφισ είναι επικυμθτό να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι. 

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΔΗΣΗΣ 

Το όχθμα κα φζρει αυτορυκμιηόμενα υδραυλικά φρζνα ςε όλουσ τουσ τροχοφσ, με ενίςχυςθ « ςζρβο» και 

αντλία κενοφ. Κα προτιμθκοφν οχιματα με διςκόφρενα ςε όλουσ τουσ τροχοφσ. Επιπλζον κα υπάρχει 

μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ, το οποίο δφναται να λειτουργιςει και ωσ ςφςτθμα πζδθςθσ  εκτάκτου 

ανάγκθσ. 

Κα διακζτει ςφςτθμα Αντιμπλοκαρίςματοσ Τροχϊν (A.B.S.), ςφςτθμα Αντιολίςκθςθσ Τροχϊν (ASR) κακϊσ 

και ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο ςτον πίςω άξονα (EBD) ι ςφςτθμα 

αντίςτοιχου τφπου. Επιπλζον κα διακζτει ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ 

(ElectronicStabilitySystem-ESP). 
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Στον πίνακα οργάνων του οχιματοσ κα υπάρχει ενδεικτικι λυχνία για τθ φκορά των φρζνων. 

7. ΚΑΜΡΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Ο κάλαμοσ κα είναι εξϋολοκλιρου μεταλλικόσ, αεροδυναμικισ καταςκευισ κατάλλθλοσ για τθ μεταφορά 

τριϊν (3) ατόμων. Κα ζχει δφο εξωτερικοφσ θλεκτρικοφσ κακρζπτεσ με αντικραδαςμικι ςτιριξθ. Ο 

ανεμοκϊρακασ κα είναι μονοκόμματοσ, πανοραμικοφ τφπου από πολφφυλλα κρφςταλλα αςφαλείασ, με 

ειδικι επεξεργαςία για τθν απορρόφθςθ των αντανακλάςεων (laminated), με τουσ αντίςτοιχουσ 

υαλοκακαριςτιρεσ λειτουργίασ δφο βακμίδων. 

Το όλο ςυγκρότθμα τθσ καμπίνασ κα πρζπει να ςτθρίηεται επί του πλαιςίου του οχιματοσ μζςω 

αντικραδαςμικϊν ελαςτικϊν βάςεων. 

Ο κάλαμοσ οδιγθςθσ κα παρζχει επαρκι κερμικι και θχθτικι μόνωςθ. Κα ζχει ζνα κάκιςμα για τον οδθγό 

και ζνα διπλό για δφο ςυνοδθγοφσ. Το κάκιςμα του οδθγοφ κα είναι ρυκμιηόμενο κατά τον διαμικθ άξονα 

με ρυκμιηόμενθ κλίςθ τθσ πλάτθσ. Πλα τα κακίςματα κα φζρουν μαξιλαράκια κεφαλισ και ηϊνεσ 

αςφαλείασ. 

Οι κφρεσ όλεσ κα ζχουν παράκυρα που κα είναι ανοιγόμενα, με κρφςταλλα αςφαλείασ (τφπου securit). Τα 

παράκυρα του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ, κα ανοίγουν με θλεκτρικό ςφςτθμα.  

Θ προςπζλαςθ του οδθγοφ ςτο κάκιςμά του κα πρζπει να γίνεται ανεμπόδιςτα και από τισ δφο πλευρζσ 

του οχιματοσ. 

Θ καμπίνα οδιγθςθσ κα διακζτει δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, ψθφιακό ράδιο-cd, 

δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο 

κάλαμο του οχιματοσ μθ κερμαινόμενου φρζςκου αζρα, air-condition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, 

ρευματοδότθ για τθσ τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ και γενικά κάκε εξάρτθςθ ενόσ καλάμου ςφγχρονου 

οχιματοσ . 

Ο πίνακασ ελζγχου κα ζχει εργονομικι διάταξθ με όλα τα απαραίτθτα όργανα που προβλζπονται από τον 

ΚΟΚ . 

Κατϋ ελάχιςτον κα υπάρχουν τα εξισ όργανα: 

 Ταχφμετρο με χιλιομετρθτι 

 Στροφόμετρο 

 Ταχογράφοσ 

 Ζνδειξθ ςτάκμθσ καυςίμου 

 Κερμοκραςία ψφξθσ του κινθτιρα 

Επικυμθτι είναι και θ φπαρξθ ενδεικτικϊν λυχνιϊν για τθ κερμοκραςία νεροφ ψφξθσ, ςτάκμθσ υγρϊν 

φρζνων, φόρτιςθσ ςυςςωρευτι, πίεςθσ λαδιοφ, φϊτων πορείασ και προβολζων, φανϊν αλλαγισ 

κατεφκυνςθσ (φλασ) και ςυςτιματοσ alarm, λειτουργίασ χειρόφρενου, φπαρξθσ νεροφ ςτο φίλτρο 

πετρελαίου κλπ. 

 

8. ΒΑΦΗ-ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Εξωτερικά το όχθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ 

μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ 

ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Στθν 

τεχνικι προφορά κα δοκοφν τα χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. 
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Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα 

αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακοριςτοφν μετά 

τθν υπογραφι τθσ τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα.  

Το όχθμα κα είναι βαμμζνο ςε χρϊμα λευκό αρίςτθσ ποιότθτασ. Το πλαίςιο κα πρζπει να ζχει υποςτεί 

ειδικι επεξεργαςία για τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςταςία. 

Για τθν υπερκαταςκευι, κα υπάρχει εξωτερικι βαφι των τοιχωμάτων του καλάμου (με βαςικό χρϊμα 
λευκό RAL 9010) ςτθ φάςθ καταςκευισ των πολυεςτερικϊν φφλλων, με γωνίεσ αλουμινίου (από 
ανοδειωμζνο αλουμίνιο ςτο φυςικό γκρι μεταλλικό χρϊμα) και υποπλαιςίου (ανκρακί παρόμοιο με τθν 
απόχρωςθ του ςαςί του αυτοκινιτου). 

 

9. ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Οι διαςτάςεισ τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι τουλάχιςτον: Μικοσ=4,20m, Ρλάτοσ=2,30 m, Φψοσ=2,30 m με 

πίςω πόρτα αναδιπλοφμενθ και πλαϊνζσ ειςόδουσ. 

Για τθν καταςκευι τθσ κόφασ κα χρθςιμοποιθκεί ιςοκερμικό πάνελ. Θ μετϊπθ, τα πλευρικά τοιχϊματα, 

όπωσ και οι πόρτεσ, κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ενιςχυμζνα ιςοκερμικά panels τφπου 

sandwich, (G.R.P.-XPS-G.R.P), πάχουσ 25mm ι 35mm. 

Το panelκα αποτελείται εξωτερικά και εςωτερικά, από ενιςχυμζνο φφλλο πολυεςτζρα, πάχουσ 1,5~2mm, 

και εςωτερικό μονωτικό υλικό από XPS (εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ) μζγιςτθσ πυκνότθτασ, με τισ 

απαραίτθτεσ κάκετεσ εςωτερικζσ ενιςχφςεισ, ςυνολικοφ πάχουσ 25mm ι 35mm. 

Θ ζνωςθ των τοιχωμάτων γίνεται με τα κατάλλθλα προφίλ αλουμινίου, ενϊ οι εξωτερικζσ γωνίεσ τουσ 

καλφπτονται με ςτρογγυλευμζνα αρμοκάλυπτραανοδειωμζνου αλουμινίου για τθν προςταςία του 

αμαξϊματοσ από τα χτυπιματα.  

Πλοι οι αρμοί του αμαξϊματοσ ςτεγανοποιοφνται με αρμόκολλεσπολυουρεκανικισ βάςθσ ςτθ φάςθ τθσ 

ςυναρμολόγθςθσ, ενϊ ςτθν τελικι φάςθ του φινιρίςματοσ, χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ κόλλεσ με 

προςταςία UV από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. Το panel κα διακζτει εξωτερικά λευκι απόχρωςθ, από το 

ειδικό χρϊμα το οποίο είναι και το τελικό χρϊμα του αμαξϊματοσ. Τα ιςοκερμικά panels κα προςφζρουν 

κερμομόνωςθ, ςτιβαρότθτα ςτθν καταςκευι, ενιαία και λεία εξωτερικι επιφάνεια, ελαφρφ ςυνολικό 

βάροσ και ευκολία ςτθν επιςκευι. 

Στθ δεξιά πλευρά (αυτι του ςυνοδθγοφ) του αμαξϊματοσ κα υπάρχουν δφο (2) καπάκια / χωρίςματα με 

δυνατότθτα να ανοίγουν. Για υποβοικθςθ και ςυγκράτθςθ ςτθν ανοικτι κζςθ, κα πρζπει να υπάρχουν 

αμορτιςζρ αερίου. Ρεριμετρικά των καπακιϊν, κα υπάρχει κατάλλθλο πλαίςιο με λάςτιχα 

ςτεγανοποίθςθσ.Με το άνοιγμά τουσ κα επιτρζπεται θ δθμιουργία ειςόδου με κλίμακα, ϊςτε να 

αυξάνεται ο ωφζλιμοσ χϊροσ τθσ υπερκαταςκευισ και να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο Πχθμα Διακριτισ 

Συλλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν.Κάτω από το δάπεδο τθσ υπερκαταςκευισ κα πρζπει να υπάρχει ο 

απαραίτθτοσ αρικμόσ δεξαμενϊν, ανοξείδωτου χάλυβα για τθν κατακράτθςθ τυχόν διαφυγόντων υγρϊν. 

Θ υπερκαταςκευι κα ςυμπεριλαμβάνει κατϋελάχιςτον τα κάτωκι με τισ διαςτάςεισ να αποτυπϊνουν  

(μικοσ Χ πλάτοσ Χ φψοσ): 

 Τζςςερα(4) τουλάχιςτον πλαςτικά παλετοκιβϊτια κλειςτοφ τφπου, διαςτάςεων 884x 544x 570mm, 
με απόλυτθ ανκεκτικότθτα ςε κλιματολογικζσ ςυνκικεσ πικανζσ χθμικζσ αντιδράςεισ μεταξφ των 
απορριπτόμενων υλικϊν 

 Μία (1) Ρρζςα κάκετθσ ςυμπίεςθσ ελάχιςτων διαςτάςεων 65x 80x 121(Μ x Ρ x Υ), με δυνατότθτα 
εξαγωγισ δεματοποιθμζνων υλικϊν, με δυνατότθτα μονοφαςικισ ι τριφαςικισ λειτουργίασ. Το 
ςφςτθμα κα περιλαμβάνει υδραυλικι πρζςα με ζναν κάλαμο ςυμπίεςθσ, ενϊ μπορεί να 
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ςυμπιζςει υλικά όπωσ χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικά κτλ. Το ςφςτθμα κα διζπεται από εφκολο χειριςμό 
και απόδοςθ υψθλισ ποιότθτασ, ταχφτατθ ςυμπίεςθ, αυτόματθ διαδρομι εμβόλου (Συμπίεςθ 
υλικοφ και επαναφορά εμβόλου ςτθν αρχικι κζςθ). Επίςθσ κα διακζτει χαμθλά επίπεδα κορφβου, 
ενϊ εςωτερικά υπάρχουν προεξοχζσ που κρατοφν το υλικό ςυμπιεςμζνο. Κα υπάρχει εφκολθ 
διαδικαςία δεςίματοσ και μικρό βάροσ μπάλασ. Κα γίνεται εφκολθ διαχείριςθ υλικοφ ενϊ θ πρζςα 
καταλαμβάνει μικρό εμβαδόν ενϊ απαιτείται ελάχιςτθ ςυντιρθςθ. Θ ιςχφσ τθσ πρζςασ κα είναι 
τουλάχιςτον 1,2kw και τάςθσ τουλάχιςτον 50 Θz, ενϊ θ δφναμθ ςυμπίεςθσ κα είναι τουλάχιςτον 
3,4t με χρόνο ςυμπίεςθσ 7,5s και άνω. Το πλάτοσ τθσ πρζςασ κα είναι τουλάχιςτον 60cm και το 
φψοσ τουλάχιςτον 120 cm. Το βάροσ τθσ εξαγόμενθσ μπάλασ κα είναι περίπου 35kg και οι 
διαςτάςεισ τθσ τουλάχιςτον 43 cm πλάτοσ και 43cm φψοσ. Tζλοσ θ πρζςα κα πρζπει να διακζτει 
CE προϊόντοσ ενϊ ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να διακζτει ISO 9001:2015 

 Μία (1) επιδαπζδια μεταλλικι δομι (βάςθ) για τθν τοποκζτθςθδοχείων για ςυλλογι βρϊςιμων 
ελαίων 

 Τουλάχιςτον τρία (3) UN δοχεία, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον πενιντα (50) λίτρων για τα βρϊςιμα 
ζλαια και λίπθ. 

 Μία (1) επιτοίχιαμεταλλικι δομι για τθν τοποκζτθςθ μικρϊν ΑΘΘΕ 

 Ζνα (1) αναδιπλοφμενο κεντρικό γραφείο υποδοχισ για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν 

 Ζνα (1) ςφςτθμα επιβράβευςθσ – ενίςχυςθσ τθσ ανακφκλωςθσ, με δυνατότθτα ηφγιςθσ και 
καταγραφισ των ποςοτιτων που προςκομίηονται προσ ανακφκλωςθ και μετατροπι των 
ποςοτιτων ςε πόντουσ μζςω ςυςτιματοσ ταυτοποίθςθσ του χριςτθ. Επίςθσ το ςφςτθμα κα 
πρζπει να διακζτει λογιςμικό διαχείριςθσ ηυγίςεωσ (software), για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 
του ηυγοφ προςαρμοςμζνο ςε οκόνθ αφισ, φιλικό για το χριςτθ, με δυνατότθτα εξαγωγισ των 
δεδομζνων και επιδαπζδιο ηυγό δαπζδου και δυναμοκυψζλθ μεγάλθσ αξιοπιςτίασ και ακρίβειασ, 
παρζχοντασ τθν αςφαλι τοποκζτθςθ του φορτίου. 

Το ςφςτθμα κα περιζχει βιομθχανικό ηυγό δαπζδου για ηφγιςθ τουλάχιςτον 300kg, πλιρωσ 
ανοξείδωτο με εγκεκριμζνθ δυναμοκυψζλθ, ενϊ το πλαίςιο καταςκευισ κα εδράηεται ςε τζςςερα 
προςαρμοςμζνα πόδια διαςφαλίηοντασ τθ μζγιςτθ ςτακερότθτα και αςφάλεια, με διαςτάςεισ 
τουλάχιςτον 60cm πλάτουσ και φψουσ. Ο βιομθχανικόσ ηυγόσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ 
CE και διάταξθ προςταςίασ από υπερφόρτωςθ. Κα πρζπει να φζρει δυναμοκυψζλθ, 
δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 255 kg, με μεγάλθ αντοχι ςτισ καταπονιςεισ και τισ φκορζσ, με όριο 
υπερφόρτωςθσ ςτο 150% και όριο κραφςθσ ςτο 300% τθσ ονομαςτικισ δυναμικότθτασ. Το 
λογιςμικό διαχείριςθσ ηυγίςεωσ (software) κα πρζπει να είναι ενςωματωμζνο ςε ζνα πάνελ αφισ 
(touch), με ςφςτθμα υπολογιςτι Nuk και λειτουργικό ςφςτθμα windows. Θ βάςθ δεδομζνων κα 
πρζπει να είναι ςε access για να μπορεί να ςυνεργάηεται με άλλεσ βάςεισ δεδομζνων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Το λογιςμικό κα δίνει τθ δυνατότθτα εγγραφισ και διαχείριςθσ των χρθςτϊν, 
καταγραφι και αντιςτοίχιςθ των ηυγίςεων με τισ κάρτεσ και τουσ χριςτεσ, ενϊ δίνεται θ 
δυνατότθτα διαχείριςθσ διαφορετικϊν κατθγοριϊν ανά υλικό για τθ ηφγιςθ. Οι ςυνολικζσ 
διαςτάςεισ του ςυςτιματοσ δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερεσ από 2,0 m πλάτουσ και 2,0 m 
φψουσ. 

Κα δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα: 

 εξαγωγισ αναφορϊν ςε PDF 
 αποςτολισ με email και εκτφπωςι τουσ ςε ςειριακό κερμικό εκτυπωτι απόδειξθσ 

Το ςφςτθμα κα επιτρζπει τθν εμφάνιςθ των αποκθκευμζνων πόντων, προφίλ, και πόντων ςε 
πραγματικό χρόνο, ενϊ κα υπάρχει δυνατότθτα καταχϊριςθσ νζων προϊόντων με φωτογραφία.Κα 
υπάρχει κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθν ταυτοποίθςθ των πολιτϊν. 

 Εκκζτεσ (panel) πολυαμιδίου διαςτάςεων Α4 για τθν επικόλλθςθ και προβολι επιγραφϊν 
(πλθροφορίεσ χριςθσ, μθνφματα ενθμζρωςθσ για τθν ανακφκλωςθ) 
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 Το κλείςιμο τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι δυνατό μόνο από τθν εξωτερικι πλευρά και όταν οι 
κφρεσ κλείνουν κα αςφαλίηεται με ειδικό μθχανιςμό. 

 Οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια 
(τοποκετθμζνεσ ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ θ επίβλεψθ και 
αντικατάςταςι τουσ κα πρζπει να είναι ευχερισ χωρίσ τθν απαίτθςθ διάνοιξθσ οπϊν επί του 
οχιματοσ/υπερκαταςκευισ. 

 Το οπίςκιο πλαίςιο τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο & ενιςχυμζνο για να 
τοποκετθκεί κατάλλθλα κλαςςικι θλεκτρο-υδραυλικι ράμπα – πόρτα, με κάκετθ πλατφόρμα, με 
δυνατότθτα ανοίγματόσ τθσ από όρκια κζςθ οφτωσ ϊςτε να γίνεται ράμπα και να μπορεί να 
κατεβαίνει αυτόματα ςτο επίπεδο του εδάφουσ. Συγκεκριμζνα κα πρζπει να υπάρχουν τα κάτωκι: 

 Αλουμινζνιο και ανοδειωμζνο οπίςκιο πλαίςιο αμαξϊματοσ, με ειδικισ ςχεδίαςθσ προφίλ 
αλουμινίου, με τθ μζγιςτθ δυνατι ςκλθρότθτα και μζγιςτο πάχοσ 5mm, με ειδικά 
ενιςχυμζνεσ κολϊνεσ και χαλφβδινουσ ςυνδζςμουσ ςε όλεσ τισ γωνίεσ του.  

 Το πλαίςιο αυτό κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο για να τοποκετθκεί υδραυλικι πόρτα 
με το ανοιγόμενο καπάκι. 

 Ανοιγόμενο καπάκι οπιςκίου πλαιςίου καταςκευαςμζνο από ιςοκερμικό πάνελ, με 
αλουμινζνιο &ανοδειωμζνο πλαίςιο, μεντεςζδεσ αλουμινίου, με δφο (2) κυλίνδρουσ – 
αμορτιςζρ & χειρολαβι αναςικωςθσ, με ενςωματωμζνο νεροχφτθ & τα κατάλλθλα 
λάςτιχα ςτεγάνωςθσ. 

 Ειδικά ενιςχυμζνο και διαμορφωμζνο ανοξείδωτο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3mm, ςτο 
κάτω τμιμα του πλαιςίου, για ακόμθ μεγαλφτερθ ςτρεπτικι αντοχι,  

 Ειδικά λάςτιχα ςτεγάνωςθσ του ανοίγματοσ του οπιςκίου πλαιςίου εκεί όπου εφαρμόηει θ 
υδραυλικι πόρτα 

 Θ υδραυλικι πόρτα κα πρζπει Ανυψωτικι ικανότθτα τουλάχιςτον750 Kg, με τουλάχιςτον 
τρεισ (3) υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ  

 Ρλατφόρμα αλουμινίου πλιρουσ εφρουσ, με αντιολιςκθτικι επιφάνεια  

 Τον πλζον εξελιγμζνο κεντρικό εξωτερικό πίνακα λειτουργίασ με joystick& πολλαπλά 
χειριςτιρια για τθν εφκολθ λειτουργία τθσ πόρτασ, κακϊσ και με φωτιςμό νυκτόσ 

 Κεντρικό θλεκτρικό ςφςτθμα αλλά και υδραυλικόσ κινθτιρασ τοποκετθμζνα μζςα ςε 
ειδικό ςτεγανό πλαςτικό κουτί για τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςταςία από το περιβάλλον 
και ευκολία ςυντιρθςθσ 

 Ρροειδοποιθτικά φϊτα ζνδειξθσ λειτουργίασ τθσ πόρτασ τφπου LED, υψθλισ 
ανκεκτικότθτασ 

 Ειδικζσ ςθμαίεσ ζνδειξθσ λειτουργίασ 

 Ειδικά ροδάκια επαφισ τθσ υδραυλικισ πόρτασ με το ζδαφοσ, καταςκευαςμζνα από 
Teflon για τθ μικρότερθ δυνατι καταπόνθςι τθσ πόρτασ αλλά και του πλαιςίου του 
αυτοκινιτου από τισ ανωμαλίεσ του εδάφουσ  

 Σφςτθμα προςταςίασ των κυλίνδρων από τα κτυπιματα με ειδικζσ ελαςτικζσ φυςοφνεσ 

 Κουηινζτα χαμθλισ ςυντιρθςθσ 

 Αυτόματθ προςαρμογι τθσ κλίςθσ τθσ πλατφόρμασ ςτθν κλίςθ του εδάφουσ και αυτόματθ 
επαναφορά ςτθν οριηόντια κζςθ πριν αρχίςει θ ανφψωςθ, με τθν κατάλλθλθ χρονικι 
κακυςτζρθςθ 

 Κλίςεισ πλατφόρμασ, 10ο αρνθτικι και 90ο κετικι 

 Ριςτοποιθτικό CE 
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 Τζλοσ, θ υπερκαταςκευι κα πρζπει να διακζτει πλιρθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ (πρίηεσ, 
διακόπτεσ κλπ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του χϊρου) και ςφνδεςθ τθσ μπαταρίασ του οχιματοσ με 
INVERTER, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ενεργειακι αυτονομία κατά τθ λειτουργία του. 

 

ΡΟΙΟΤΗΤΑ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ-ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑ 

Με τθν προςφορά τουσ οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να υποβάλλουνεπί ποινι αποκλειςμοφ: 

 Αντίγραφο πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθν προκιρυξθ τθσ 
ςειράσ ISO 9001:2015, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015, διαχείριςθσ υγείασ και 
αςφάλειασ ςτθν εργαςία OHSAS 18001:2007 

 Υπεφκυνθ διλωςθ όπου να αναφζρεται το ζτοσ πρϊτθσ παραγωγισ του κάκε προςφερόμενου 
μοντζλου (τφπου) ι του αρχικοφ του αν πρόκειται για βελτίωςθ προγενζςτερου μοντζλου 
(παράγοντασ αξιοπιςτίασ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

Ο προμθκευτισ με τθν προςφορά οφείλει να υποβάλει: 

 Υπεφκυνθ διλωςθ καλισ λειτουργίασ 2 ζτθ για κάκε πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ να είναι 
ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει χωρίσ 
καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαδιποτε 
βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 

 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ πζντε (5) ετϊν για τθ βαφι και αντιςκωριακι προςταςία 

 Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για τον προςφερόμενο 
εξοπλιςμό εντόσ τθσ υπερκαταςκευισ 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 

1. Αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ 

προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο 

2. Κα καλφψει τον φορζα με ανταλλακτικά τουλάχιςτον επί δζκα (10) ζτθ, ακόμθ και απευκείασ εάν 

αυτό κρικεί ςκόπιμο. 

3. Κα καλφψει τον Φορζα με τθν προφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απευκείασ αν αυτό κρικεί 

ςκόπιμο 

 Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ/service. Θ ανταπόκριςθ 
του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ/αποκατάςταςθσ βλαβϊν κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργάςιμων 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ 
είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν. 

 

ΔΕΙΓΜΑ 

Σφμφωνα με τθ παρ. β) του άρκρου 214 Ν.4412 /2016 & του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ (Ρροςάρτθμα Α του 

Ν.4412/2016, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ τεχνικι ικανότθτα των διαγωνιηομζνων κακϊσ και θ 

ςυμμόρφωςι των προςφερομζνων ειδϊν ωσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, πρζπει, επί 

ποινι αποκλειςμοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι, οι διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα του προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που κα υποδείξουν οι 

διαγωνιηόμενοι. Τα ζξοδα μετακίνθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ςτο χϊρο επίδειξθσ βαρφνουν τον 
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Φορζα. Θ μθ προςκόμιςθ δείγματοσ κα επιφζρει τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ (άρκρο 91 παρ .θ) 

Ν.4412/2016. 

ΡΑΑΔΟΣΗ 

Στθν προμικεια ςυμπεριλαμβάνονται επί ποινι αποκλειςμοφ όλα τα ζξοδα, 
ταξινόμθςθσ,πινακίδων,ζγκριςθ τφπου,τζλθ κυκλοφορίασ,άδεια κυκλοφορίασ κακϊσ και όλα τα 
πιςτοποιθτικά που είναι απαραίτθτα για τθν κυκλοφορία των προσ προμικεια οχθμάτων ϊςτε με τθν 
παραλαβι τουσ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ. Θ  αςφάλιςθ των οχθμάτων κα γίνει με ενζργειεσ του Διμου. 

Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί, ο προμθκευτισ κα λάβει γραπτι εξουςιοδότθςθ από τον Διμο για όλεσ τισ 
ενζργειεσ που κα κάνει εκ μζρουσ του Διμου για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ.  Τα υπό προμικεια 
είδθ κα είναι τελείωσ καινοφργια, αμεταχείριςτα, πρόςφατθσ καταςκευισ. Επιςθμαίνεται ότι τα 
υπθρεςιακά οχιματα του Διμου φζρουν πινακίδεσ χρϊματοσ ΡΟΤΟΚΑΛΛ ι ΚΛΤΛΝΕΣ με ζνδειξθ ςτοιχείων 
- ΚΘΘ -. 

Εξωτερικά τα οχιματα κα παραδοκοφν με κίτρινθ ρίγα πάχουσ 10cm κατά μικοσ του αμαξϊματοσ από τθν 
δεξιά και τθν αριςτερι του πλευρά ςτθν μζςθ περίπου του αμαξϊματοσ παράλλθλα προσ το ζδαφοσ. Κα 
φζρουν ςτθν πόρτα του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ αντίςτοιχα τα λογότυπα «ΔΘΜΟΣ MYKONOY», θ 
χρονολογία παράδοςθσ τουσ ςτον Διμο. Με τθν παράδοςθ του ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν, αυτό περιζχεται ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα του Διμου Μυκόνου. Στθν τεχνικι 
προςφορά κα υποβλθκεί ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ. 

 

ΑΘΟ 2. (ΤΜΗΜΑ Β) 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςτακμεφει το ςφςτθμα ΔΣΑΥ ςε ςθμεία (πλατείεσ, κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ςχολεία) με 

βάςθ εβδομαδιαίο πρόγραμμα που κα εγκρίνεται από τον Φορζα και κα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ ΔΣΑΥ κα είναι ςφμφωνθ με το ωράριο βάςθ εβδομαδιαίου προγράμματοσ 

που κα εγκρίνεται από τον Φορζα. 

Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει ζναν εξειδικευμζνο χειριςτιπου παράλλθλα κα μπορεί να λειτουργεί το ςφςτθμα 

επιβράβευςθσ – ενίςχυςθσ τθσ ανακφκλωςθσ και να υλοποιεί τισ ενθμερωτικζσ δράςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει Επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου αποτελοφμενθ τουλάχιςτον από δφο (2) 

μζλθ.  

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου με υπερ10ετι εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ, 

λειτουργίασ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και ανακφκλωςθσ με αποδεδειγμζνθ 

εργαςιακι εμπειρία ςε υποδομζσ διαχείριςθσ ΑΣΑ 

 Ζναν (1) πτυχιοφχο Ρ.Ε. Ρεριβάλλοντοσ με εμπειρία ςε κζματα περιβάλλοντοσ, διαχείριςθσ 

ςτερεϊν αποβλιτων και ανακφκλωςθσ.  

Να κατατεκοφν τα Βιογραφικά ςθμειϊματα του ςυντονιςτι και των μελϊν τθσ Ομάδασ ζργου και 

υπεφκυνθ διλωςθ του περί του αλθκοφσ των υποβαλλόμενων –ωσ άνω ςτοιχείων. 

Θ διαχείριςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν κα γίνεται από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ ςε τριμθνιαία βάςθ κα 

ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τισ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν που ςυλλζγονται κακϊσ και 

τουσ χϊρουσ υποδοχισ ςτουσ οποίουσ μεταφζρκθκαν τα υλικά για περαιτζρω διαχείριςθ. 
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ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Στθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ, ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι 

δυνατότθτεσ των προςφερόμενων ςυςτθμάτων διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι και 

τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο του οχιματοσ από αρμόδια υπθρεςία του 

Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ.  

Επίςθσ κα πρζπει να πλθροφνται οι παρακάτω προχποκζςεισ (επί ποινισ αποκλειςμοφ):  
 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Για το ΤΜΗΜΑ Α οι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ απαιτείται κατά τθν διάρκεια των τριϊν 

τελευταίων ετϊν, να ζχουν ολοκλθρϊςει με επιτυχία ι να εκτελοφν τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ, 

παρόμοιασ φφςθσ (προμικεια).  

Για το ΤΜΗΜΑ Β οι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ απαιτείται κατά τθν διάρκεια των τριϊν 

τελευταίων ετϊν, να ζχουν ολοκλθρϊςει με επιτυχία ι να εκτελοφν τουλάχιςτον ζνα (1) παρόμοιο ζργο 

παροχισ υπθρεςιϊν που να αφορά λειτουργία Κινθτοφ Ρράςινου Σθμείου (λειτουργία).. Δε κεωρείται 

ςχετικι εμπειρία θ εμπειρία ςε ςυλλογι και μεταφορά ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  

 

Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ μθ Επικίνδυνων Στερεϊν Αποβλιτων 

για τα ρεφματα αποβλιτων που εμπεριζχονται ςτο ςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

για όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ, ςφμφωνα με τθν με αρικμ. 129043/4345/08.07.2011 Εγκφκλιο του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

 

 

      Βασίλειος Καραβάς  ΓΔ29 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

                  Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

 

                  Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρκρο 1ο: Αντικείμενο 

Το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ κα 
πραγματοποιθκεί το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. 

Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει τθν «Ρρομικεια και λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ 
ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο»για τθν υποςτιριξθ των απαιτοφμενων 
δράςεων υλοποίθςθσ του Φορζα ςε ότι αφορά ςτθν εφαρμογι ΡρογραμμάτωνΔιαλογισ ςτθν Ρθγι. 

Θ ενδεικτικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των: 223.200,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% και 
περιλαμβάνει το αντικείμενο: 

«Ρρομικεια και λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο 
Σθμείο», εκτιμϊμενθσ αξίασ 223.200,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% (180.000, € πλζον ΦΡΑ 
24%). 

Ειδικότερα: 

 Ρρομικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο  

 Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο για 
δϊδεκα (12) μινεσ 

Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ. 

 

Άρκρο 2ο : Ιςχφουςα Νομοκεςία 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ υπάγονται ςτισ διατάξεισ των:  
- ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  
- ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,  
- ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  
- παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  
- ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»,  
- ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  
- ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ»,  
- ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ.»,  

 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΚΛΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΤΟ 
ΡΑΣΛΝΟ ΣΘΜΕΛΟ 
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- ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  
- ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τον Ν.3536/2007 
«Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου 
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),  
- ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,  
- ν.2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα»,  
- π.δ.80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,  
- π.δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  
- Υ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 
του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ.»,  
- του άρκρου 5 τθσ Υ.Α. 11389/1993 (Βϋ 185) «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν οργανιςμϊν τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ»,  
- Ρράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου 49 τθσ 15.12.2015 «Τροποποίθςθ και ζγκριςθ του Εκνικοφ Σχεδίου 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ 
Αποβλιτων που κυρϊκθκαν με τθν 51373/4684/ 25−11−2015 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν 
και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν. 
4342/2015» 
- Νόμοσ 2939/2001 όπωσ τροποποιικθκε με τον νόμο 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α/8-11-2017) 
- Νόμοσ 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α/23-12-2016) ςχετικά με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ για εγκατάςταςθ 
πράςινων ςθμείων 
- ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ 1412Β/26-4-2017) ςχετικά με τον κακοριςμό των κατθγοριϊν και των 
προδιαγραφϊν των Ρράςινων Σθμείων 
Ππωσ τυχόν ζχουν τροποποιθκεί και ςιμερα ιςχφουν. 
 

Άρκρο 3ο : Τρόποσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με τθ διενζργεια Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
νομοκετικζσ διατάξεισ και τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 

 

Κριτιριο ανάδειξθσ Αναδόχου τθσ Σφμβαςθσ που κα προκφψει μετά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία είναι θ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 
όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 86 του Ν.4412/8.08.2016/ΦΕΚ 147 Αϋ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δφναται να υποβάλουν προςφορά θ οποία κα καλφπτει το ςφνολο των ειδϊν του 
κάκε τμιματοσ. 

 

Άρκρο 4ο: Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ(24) μινεσ, δϊδεκα (12) μινεσ για τθν παράδοςθ 
του εξοπλιςμοφ και δϊδεκα (12) μινεσ για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ αρχισ γενομζνθσ από τθν 
επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ.  
 

 

Άρκρο 5ο: Τόποσ και Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ – ςυμβατικζσ προκεςμίεσ- Τμθματικζσ προκεςμίεσ 
. 

1. Θ παράδοςθ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει  ςε εγκατάςταςθ που κα ορίςει ο Φορζασ. 
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2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ 
προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι περί τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του Διμου Μυκόνου, μετά από 
γνωμοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο 
προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικόαίτθμα του προμθκευτι το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

 γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον ιμιςυ αρχικό ςυμβατικό χρόνο 
παράδοςθσ. 

 2. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

 3. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 
αιτιματοσ του προμθκευτι. 

4. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι 
άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςθσ. 

5. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί ο κάποιο τμιμα του εξοπλιςμοφ, ο 
προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

7. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ς αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

8. Το δικαίωμα προαίρεςθσ  δφναται να αςκθκεί εντόσ του τελευταίου διμινου τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 6ο: Οικονομικό Αντικείμενο  

Το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτα223.200,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%,  με ποςό που 
κα βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό για το οικονομικό ζτοσ 2020  ςτον ΚΑ 20-7135.0009. 

 

Άρκρο 7ο:Φόροι -Τζλθ -Κρατιςεισ. 

Ο προμθκευτισ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που 
προβλζπει το Δθμόςιο Λογιςτικό, κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 8ο: Ρλθρωμι του Αναδόχου  

1. Θ πλθρωμι του Αναδόχου του γίνεται μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια αγακϊν και ςε μθνιαία 
βάςθ για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ. Το ςυμβατικό τίμθμα υπόκειται ςε μθδενικι αναπροςαρμογι 
κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

2. Κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του πρωτοκόλλου παραλαβισ (με τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρωτοκόλλου ι 
αυτοδικαίωσ) ο προμθκευτισ εκδίδει το ςχετικό Τιμολόγιο, κακϊσ και εξοφλθτικι απόδειξθ, εάν το 
τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
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4. Θ πλθρωμι, κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου και μζςα ςε εξιντα (60) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, 
είτε αφορά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ, είτε αφορά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ 
από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ ι εγκρικοφν αυτοδικαίωσ, διαφορετικά ο Φορζασ κακίςταται υπεριμεροσ και 
οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ, (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4152/2013 
και ςυγκεκριμζνα ςτθν Υποπαράγραφο Η.5. αυτοφ), με τθν επιφφλαξθ των όςων αναφζρονται παρακάτω.  

5. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, 
το αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα, κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια 
υπθρεςία ελζγχου του Φορζα. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο προμθκευτισ πρζπει να 
προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο ι το αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα ςε 
περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 
πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (ι τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι) και θ πλθρωμι του κα 
πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ προςκόμιςθσ των ωσ 
άνω δικαιολογθτικϊν, θ ςυνολικι προκεςμία των εξιντα (60) θμερϊν για τθν εξόφλθςι του παρατείνεται 
αναλόγωσ και θ πλθρωμι του κα γίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν αυτϊν, άλλωσ ο Φορζασ κακίςταται υπεριμεροσ κατά τα ανωτζρω. 

6. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι είναι θ προςκόμιςθ εκ μζρουσ του προμθκευτι ςτθν 
ταμειακι υπθρεςία του Φορζασ, των αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ι και 
όςα λοιπά δικαιολογθτικά προβλζπονται από τισ οικείεσ διατάξεισ. Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά πρζπει να 
προςκομιςκοφν εντόσ των προκεςμιϊν εξόφλθςισ του, ςφμφωνα με όςα ειδικά ορίηονται παραπάνω ςτισ 
παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, 
ο Φορζασ δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ. 

7. Στισ ανωτζρω προκεςμίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων και 
ζλλειψθ δικαιολογθτικϊν εκ’ μζρουσ του Αναδόχου (με αποκλειςτικι υπαιτιότθτά του). 

 

Άρκρο 9ο:Εγγφθςθ Συμμετοχισ-Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

α. Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία απαιτείται θ κατάκεςθ «εγγφθςθσ ςυμμετοχισ» το φψοσ 
τθσ οποίασ ορίηεται ςε ποςοςτό 2% επί του προχπολογιςμοφ μελζτθσ για τα είδθ για τα οποία υποβάλει 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 72 Ν.4412/8.08.2016/ΦΕΚ 147 Αϋ . Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
ςτον διαγωνιςμό, επιςτρζφεται ςτον μειοδότθ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατάκεςθ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 

β. Κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ο μειοδότθσ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
των όρων τθσ Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 
ΦΡΑ, , θ οποία κα αντικαταςτιςει τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
ςυνόλου τθσ ποςότθτασ των υπό προμικεια ειδϊν για κάκε προμθκευτι και τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ κατόπιν αιτιςεωσ & αποφάςεωσ τθσ υπθρεςίασ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και τθσ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Κάκε βλάβθ ι κακοτεχνία που κα παρουςιάηεται μζςα ςτο διάςτθμα ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ οφειλόμενθ ςε κακι ποιότθτα εργαςιϊν ι ανταλλακτικϊν ι, εν γζνει, μθ φυςιολογικισ φκοράσ 
- κατά τισ οδθγίεσ του εκάςτοτε καταςκευαςτι των οχθμάτων - πρζπει να επανορκϊνεται άμεςα και 
δωρεάν από τον μειοδότθ, εντόσ του τακτοφ διαςτιματοσ που κα ορίηεται ςτθν ειδοποίθςθ του Φορζα.  

Σε αντίκετθ περίπτωςθ (όταν δθλαδι ο μειοδότθσ δε κα ενεργεί για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ), ο 
Φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ςε τρίτο ςυνεργείο και το 
κόςτοσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ να το παρακρατιςει, είτε από τθν εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ, είτε από 
τρζχοντα εντάλματα πλθρωμισ του. Σε περιπτϊςεισ επανάλθψθσ παρόμοιων κακοτεχνιϊν, ο μειοδότθσ 
υπόκειται ςε όλεσ τισ ςχετικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
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γ. Οι παραπάνω εγγυιςεισ περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία που περιγράφονται ςτο άρκρο 72 §4 του 
Ν.4412/8.08.2016/ΦΕΚ 147 Αϋ 

 

Άρκρο 10ο: Απόρριψθ Συμβατικοφ Εξοπλιςμοφ– Αντικατάςταςθ 

1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ του εξοπλιςμοφ, 
με απόφαςθ του Φορζα φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι 
τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται 
από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία 
που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία 
που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 2. Θ επιςτροφι του εξοπλιςμοφ που απορρίφκθκε γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται 
να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί 
φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν 
από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Φορζα με τθν οποία και επιβάλλεται 
πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα 
ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3. Με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ, μπορεί 
να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι 
τουσ, με τθν προχπόκεςθ ς προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν 
καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

 

Άρκρο 11ο: Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν4412/16. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

Άρκρο 12ο: Υποχρεϊςεισ Εργοδότθ. 

Ο Φορζασ κα λάβει κάκε ενδεικνυόμενο μζτρο για να διευκολφνει το Ανάδοχο ςτο ζργο του. Πςον αφορά 
τθν ζκδοςθ αδειϊν κυκλοφορίασ των οχθμάτων, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 2396/1953, ΦΕΚ 117Α’, 
και Απόφαςθ του Υπουργοφ Ρροεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ 6400/2060/1984 περ. Δ,Η, ΦΕΚ 387Β’, ο Φορζασ 
αναλαμβάνει να παράςχει τθν ςυνδρομι του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ Αναδόχου εταιρεία και μόνο 
με τουσ τφπουσ και τα μζςα που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζα για τθν 
ζκδοςθ αδείασ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία. Επίςθσ, οφείλει να καταβάλει εγκαίρωσ το 
οικονομικό αντάλλαγμα του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 13ο: Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ - Ραραλαβι Συμβατικοφ Αντικειμζνου. 
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1. Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ ςυγκροτείται τριμελισ Επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου με απόφαςθ του Φορζα. Το όργανο αυτό 
ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε 
μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του Αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ 
των ωσ άνω όρων. 
2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του εξοπλιςμοφ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ. 
β) Με πρακτικι δοκιμαςία. 
3. Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ 
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ μακροςκοπικοφ ελζγχου. Πταν θ 
ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι εξζταςθ και άλλουσ ελζγχουσ, μθχανικι εξζταςθ, 
πρακτικι δοκιμαςία, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, εκτόσ από το πρωτόκολλο 
μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τα 
αποτελζςματα των ελζγχων τοφτων. Εάν, λόγω τθσ φφςθσ του είδουσ, όλοι οι προβλεπόμενοι από τθν 
ςφμβαςθ ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ και δεν μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και λοιποί 
ζλεγχοι για τθν ςφνταξθ του ανωτζρου πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι χωρίσ να 
προθγθκεί ςφνταξθ πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. 
4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το εξοπλιςμό, 
β) να παραλάβει τον εξοπλιςμό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει τον εξοπλιςμό. 
Τυχόν κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
5. Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει τον εξοπλιςμό με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό 
πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτόσ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει 
αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα αν είναι κατάλλθλοσ ι όχι για τθ χριςθ που προορίηεται. 
Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του Φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι 
παρεκκλίςεισ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, 
μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι, με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 
εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Διεφκυνςθ του Φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, ο 
εξοπλιςμόσ μπορεί να απορριφκεί. 
6. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και 
ςτον προμθκευτι. 
7. Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ μπορεί να τεκεί ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι του από τον Φορζα. 
8. Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ γίνεται από τθν υπθρεςία εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παράδοςι 
του. Αν θ παραλαβι και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Φορζα και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τον 
εξοπλιςμό αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα 
εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί 
θ πλθρωμι του προμθκευτι. 
9. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από τριμελι επιτροπι που ςυγκροτείται 
με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 
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και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 71 του Ν. 4412/2013 (Αϋ 147). Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι 
επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
 

Άρκρο 14ο: Ροινικζσ ριτρεσ. 

1. Αν ο εξοπλιςμόσ φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 
147), επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

2. Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
οχθμάτων, χωρίσ ΦΡΑ.  

3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ - παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των οχθμάτων, με απόφαςθ του Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ 
Ραραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια 
των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

4. Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ του ποςοφ πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ , 
εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

5. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

Άρκρο 15ο: Κιρυξθ προμθκευτοφ ζκπτωτου. 

1. Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται ςτον Φορζα μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να 
υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι 
ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ 
του αρμοδίου για τθν διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου. 

2. Ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 
ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε 

3. Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 
α. Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ του Φορζα. 

β. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

4. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αρμοδίου για τθν διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ 
παροχι εξθγιςεων ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά 
περίπτωςθ. 

β. Ρροςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από του ςφνολο των ςυμβάςεων, υπό τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 
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Άρκρο 16ο: Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Φορζα δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δυνάμει του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 
β) ο προμθκευτισ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει ταυ άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 

Άρκρο 17ο: Λιξθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 

α) παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 
υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του 
Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ, 

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν, 

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 

Άρκρο 18ο: Ανωτζρα Βία 

Ο προμθκευτισ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτον Φορζα τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 
Άρκρο 19ο: Καλόπιςτθ Εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ - Διοικθτικζσ Ρροςφυγζσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

1. Ο Φορζασ και ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ 
και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ 
και αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο. 

2. Ο προμθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ να υποβάλει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του Φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε 
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ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διάταξθ του άρκρου 205 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). Επί τθσ 
προςφυγισ, αποφαςίηει ο Φορζασ , φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ. Θ εν 
λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιοςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

 
Άρκρο 20ο: Εμπιςτευτικότθτα 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του Φορζα, ο προμθκευτισ δεν αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, οφτε 
κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με  τθ ςφμβαςθ. 
Υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν 
ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, ο Φορζασ 
δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ 
κοινοποίθςθστωνεμπιςτευτικϊνπλθροφοριϊνκαιτθνπαράλειψιτθσςτομζλλον. 

Οπρομθκευτισδενδφναταιναπροβαίνειςεδθμόςιεσδθλϊςεισςχετικάμετθςφμβαςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ςυναίνεςθ του Φορζα, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του 
απζναντι ςτον  Φορζα.  Δεν δεςμεφει τον  Φορζα με κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ 
ςυναίνεςθ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ θ επιτροπι Ραραλαβισ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από 
τοΦορζαπρόςωπαοφείλουνναμθνανακοινϊνουνςεκανζνα,παράμόνοςταπρόςωπα που δικαιοφνται να 
γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ  κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του ίδιου του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 21ο: Ραράνομεσ ςυμπεριφορζσ. 

Ο προμθκευτισ τθσ ςφμβαςθσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι του δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που 
προθγοφνται τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν ενζργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι 
κα εξακολουκοφνναμθνενεργοφνκατ’αυτότοντρόποκατάτοςτάδιοεκτζλεςθστθσςφμβαςθσ,αλλάκαι μετά 
τθ λιξθ αυτισ. 

 

ΑΘΟ 22ο 

Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

 

    Βασίλειος Καραβάς  ΓΔ29 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

                   Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

                 Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΘΟ 1ο – Αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ. 

Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 

ΑΘΟ 2ο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων  

 

ΑΘΟ 3ο – Τρόποσ εκτελζςεωσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 

ΑΘΟ 4ο – Σφμβαςθ – Ζναρξθ ιςχφοσ και διάρκεια Σφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το 
Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ του για τθν 
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ. 

 

Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 
προμικειασ. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 

• Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 

• Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 

• Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 

•Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

 

Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 

ΑΘΟ 5ο – Ελαττϊματα, κακοτεχνίεσ. 

Εάν κάποιο από τα υπό προμικεια προϊόντα δεν εκπλθρϊνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηει 
ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να το  αποκαταςτιςει ι να βελτιϊςει αυτζσ 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ υποδείξεισ του Διμου Μυκόνου. 

 

ΑΘΟ 6ο – Φόροι, Τζλθ, Κρατιςεισ. 

 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΚΛΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΤΟ 
ΡΑΣΛΝΟ ΣΘΜΕΛΟ 
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Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, 
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

ΑΘΟ 7ο – Επιςτροφι εγγυιςεων. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). 

Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

 

 

ΑΘΟ 8ο  – Στακερότθτα τιμϊν. 

Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 9ο –Χρόνοσ παραλαβισ 

Θ παραλαβι και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον 
κακοριηόμενο από τθν διακιρυξθ χρόνο (άρκρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16). 

 

 

 

ΑΘΟ 10ο –Αυτοδίκαιθ παραλαβι 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, µε κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, µε βάςθ µόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε µε τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι  (άρκρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16). 

 

ΑΘΟ 11ο –Δθμοςίευςθ 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκοφν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευτεί  ςτον Ελλθνικό Τοπικό Τφπο.  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :   www.mykonos.gr 
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ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

 

        Βασίλειος Καραβάς  ΓΔ29 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

                  Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

 

                 Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2020 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΛΑΚΛΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΤΟ 
ΡΑΣΛΝΟ ΣΘΜΕΛΟ 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΤΟ 

ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ Α) 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ Ή 
ΟΧΙ) 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.  Ρλαίςιο Οχιματοσ 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

2.  Κινθτιρασ (Λςχφσ, οπι Στρζψθσ, Εκπομπι 
καυςαερίων κλπ) 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

3.  Σφςτθμα Μετάδοςθσ 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

4.  Σφςτθμα Ρζδθςθσ 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

5.  Σφςτθμα Διεφκυνςθσ 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

6.  Κάλαμοσ χειριςμοφ 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

7.  Εξωτερικά χαρακτθριςτικά του οχιματοσ 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

8.  Υπερκαταςκευι 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

9.  Βαφι 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

10.  Διάφορα άλλα ςτοιχεία προςφοράσ 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

11.  Τεχνικι υποςτιριξθ 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

12.  Ραράδοςθ οχθμάτων 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

13.  Δείγμα 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

14.  Συμπλθρωματικά Στοιχεία τθσ Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    

– ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ Β) 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ Ή 
ΟΧΙ) 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.  Επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου ΝΑΛ   

2.  Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ για απόβλθτα 
που εμπεριζχονται ςτο ςφςτθμα διακριτισ 
ςυλλογισ 

ΝΑΛ   

 

 

ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – 
ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Ρίνακασ 5: Τμιμα Α – Ρρομικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 
(Συντελεςτισ βαρφτθτασ 85%) 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

  ΡΛΑΙΣΙΟ   

1 Κινθτιρασ (Λςχφσ, οπι Στρζψθσ, Εκπομπι καυςαερίων κλπ) 100-120 15,00 

2 Σφςτθμα Μετάδοςθσ 100-120 5,00 

3 Σφςτθμα Ρζδθςθσ 100-120 5,00 

4 Άξονεσ – Αναρτιςεισ 100-120 5,00 

5 Καμπίνα Οδιγθςθσ 100-120 5,00 

6 Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ 100-120 5,00 

  ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

7 Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ (Υλικά και τρόποσ 
καταςκευισ) 

100-120 12,00 

8 Διαςτάςεισ υπερκαταςκευισ 100-120 12,00 

9 Ρλαςτικαπαλετοκιβωτια 100-120 7,00 

10 Ρρζςα ςυμπίεςθσ 100-120 7,00 

11 Ηυγιςτικό –ςφςτθμα επιβράβευςθσ 100-120 7,00 

  ΓΕΝΙΚΑ   

12 Χρόνοσ παράδοςθσ οχθμάτων(μζγιςτο 12 μινεσ 100 βακμοί, 
11 μινεσ 110 βακμοί, 10 μινεσ 120 βακμοί) 

100-120 15,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Ρίνακασ 6: Τμιμα Β – Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 
για δϊδεκα (12) μινεσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 15%) 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
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ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

1 Ρεριγραφι Λειτουργίασ Συςτιματοσ 
(Δρομολόγθςθ, Διαχείριςθ Ανακυκλωςίμων 
Υλικϊν κλπ)  

100-120 40,00 

2 Ομάδα Ζργου 100-120 60,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ 
ςχζςθσποιότθτασ-τιμισ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ 
κακοριηόμενουσςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ. Θ βακμολογία κάκε 
κριτθρίου αξιολόγθςθσκυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ 
περιπτϊςεισ πουικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι 
αυξάνεται ζωσ 120βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον τφπο: 

U=UA x 0,85 + UB x 0,15 

Ππου: 

UΑ=ς1ΑΚ1+ ς2ΑΚ2+……+ςνΑΚν ( τφποσ 1) και 

UΒ=ς1ΒΚ1+ ς2ΒΚ2+……+ςνΒΚν ( τφποσ 1 

Ππου : «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει: 

ς1+ς2+…+ςν=1 (100%) ( τφποσ 2 ) 

Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Π) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ 
προςφορά που αποδίδεται με τον μακθματικό τφπο: 

λ= Ο.Ρ./ U 

 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Ρράςινο Σθμείο αναδεικνφεται ο διαγωνιηόμενοσ με τθν μικρότερθ τιμι 
του λ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

                  Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

               Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

Μύκονος 26-03-2020 

 

 

      Βασίλειος Καραβάς  ΓΔ29 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ- Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

 

 
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

…… 

…… 

…… 

ΕΔΑ: ….. 

Διεφκυνςθ: ….. 
Ρλθροφορίεσ: ……. 
Τθλ ….. Fax: ….. 

e-mail: …… 
 

           Α.Μ.: …./2020 

           ΚΑ:20-7135.0009 

 
«Ρρομικεια και λειτουργία 

ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό 

Ρράςινο Σθμείο» 

 

    ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ: 223.200,00 € ΕΥΩ 

            (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 
Α.Τ. Ρεριγραφι ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟ/τεμ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ (€) 

1 ΤΜΗΜΑ Α    

 Ρρομικεια ςυςτιματοσ διακριτισ 
ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
– Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 

1   

   ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΡΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ήτοι ποςό (………………………€)…………………………………………………………………………………………………… 

(ολογράφωσ) (πλζον ΦΡΑ 24%)  

Α.Τ. Ρεριγραφι ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟ/τεμ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ (€) 

2 ΤΜΗΜΑ Β    

 Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ 
ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
– Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 

12   

   ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΡΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ήτοι ποςό (………………………€)…………………………………………………………………………………………………… 

(ολογράφωσ) (πλζον ΦΡΑ 24%)  

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

Σφραγίδα/Υπογραφι 
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ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ  
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –  

ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ(ΤΜΗΜΑ Α) 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ Ή ΟΧΙ) 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

15.  Ρλαίςιο Οχιματοσ 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

16.  Κινθτιρασ (Λςχφσ, οπι Στρζψθσ, Εκπομπι καυςαερίων 
κλπ) 

Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

17.  Σφςτθμα Μετάδοςθσ 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

18.  Σφςτθμα Ρζδθςθσ 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

19.  Σφςτθμα Διεφκυνςθσ 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

20.  Κάλαμοσ χειριςμοφ 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

21.  Εξωτερικά χαρακτθριςτικά του οχιματοσ 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

22.  Υπερκαταςκευι 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

23.  Βαφι 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

24.  Διάφορα άλλα ςτοιχεία προςφοράσ 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

25.  Τεχνικι υποςτιριξθ 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

26.  Ραράδοςθ οχθμάτων 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

27.  Δείγμα 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

28.  Συμπλθρωματικά Στοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
Ππωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν μελζτθ 

ΝΑΛ   

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

– ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ Β) 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ Ή ΟΧΙ) 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

3.  ΕπιςτθμονικιΟμάδα Ζργου ΝΑΛ   

4.  Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ για απόβλθτα που 
εμπεριζχονται ςτο ςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ 

ΝΑΛ   

 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ –ΣΔΤΓ 

 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6200] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, 
Μφκονοσ, ΤΚ  84600  
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Βαςίλειοσ Καραβάσ 
- Τθλζφωνο: 2289360100] 
- Θλ. ταχυδρομείο: www.mykonos.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.mykonos.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): Ρρομικεια και λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Ρράςινο Σθμείο 

CPV :90511000-2, 90512000-9 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 6200 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΚΕΛΑ+ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii: 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 
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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 κατθΜζροσIII: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. Συμμετοχιςεεγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xx
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν 
φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

*+ Ναι *+ Πχι 
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απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 

20PROC007378931 2020-09-28



 

Σελίδα 89 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο 
τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 
Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1Α) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiii: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

 
 
2Α) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1Α) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxv, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxvi: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxxxvii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

6) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxviii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxix. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... [προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

 

                                                           
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 ευρϊ. 

 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 ευρϊ. 

 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 εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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. 
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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
 Ππωσ 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
 Ππωσ 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 Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 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 φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 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
 Ππωσ 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. 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
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.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)  
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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
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

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

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

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
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο ΡαράρτθμαXI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxvi
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxvii
 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 ΛΛ, ενότθτα Γ 
ανωτζρω.  

xxxviii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxix
 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 

20PROC007378931 2020-09-28



 

Σελίδα 97 

                                                                                                                                                                                                 
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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