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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

                                                                                       ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ  ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ   

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ    

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ          

Ταχ. ∆/νση: Παροικία Πάρου  Τ.Κ. 844 00                        

Πληροφορίες: Νίκας Γεώργιος 

Τηλ: 2284360160 

Fax: 2284023228  

E-mail: gnikas@paros.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.paros.gr 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 

 

CPV: 34928480-6 , 44613800-8 

          44613700-7 , 44613600-6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.719,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 

    

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 56/2020 

Αρ.πρωτ.:457/13-01-2021 

 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ 

 ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές η 

δηµόσια σύµβαση προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆ήµου 

Πάρου», προϋπολογισµού 69.719,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, µε κριτήριο 

ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 

βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.paros.gr.  

 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Πάρου, στην αίθουσα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάρου, στην Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 844 00, την 03-02-2021, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & έναρξη 

αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή  03-02-2021 και ώρα 10:00 π.µ.. 
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Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου 

Πάρου και θα βαρύνει τις µε Κωδικό Αριθµό Εξόδων 20-7135.003 και  20-7135.005 σχετικές 

πιστώσεις που θα προβλεφθούν στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2021 

(Πολυετής Υποχρέωση). 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 34928480-6,44613800-8,44613800-7,44613600-6 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι:  

ΟΜΑ∆Α Α΄ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 

 
ΟΜΑ∆Α Β΄ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 

 
ΟΜΑ∆Α Γ΄ - ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 

 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή  
µονάδας 

Σύνολο 

1.- 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
770 ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

10 290,00 2.900,00 

2.- 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1100 ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

75 335,00  25.125,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 28.025,00 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή  
µονάδας 

Σύνολο 

1.- 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 120 
ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

40 35,00 1.400,00 

2.- 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 240 
ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

40 45,00 1.800,00 

3.- 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1100 ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

60 220,00 13.200,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 16.400,00 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή  
µονάδας 

Σύνολο 

1.- 
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΟ 

34928480-6 
44613800-8 

ΤΕΜ. 
20 345,00 6.900,00 

2.- 
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

34928480-6 
44613800-8 

ΤΕΜ. 
5 980,00 4.900,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 11.800,00 
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α’ + ΟΜΑ∆Α Β’+ ΟΜΑ∆Α Γ’ 56.225,00 
Φ.Π.Α. 24% 13.494,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α’ + ΟΜΑ∆Α Β’+ ΟΜΑ∆Α Γ’ 69.719,00 

 
 

Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε από τις  οµάδες της προµήθειας  ή και για όλα τα 

είδη της προµήθειας στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.  

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  

∆ιεύθυνση: Παροικία Πάρος 844 00 

Τηλ.: 22843 - 60160 

email: : gnikas@paros.gr 

NUTS 1: EL4 (Γεωγραφική Οµάδα : Νησιά Αιγαίου-Κρήτη) 

NUTS 2: EL42 (Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου) 

NUTS 3: EL422 (Νοµός: Κυκλάδων) 

 

 

 

Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

−  του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που 

δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και 

αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές»,  
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− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα  µε το άρθρο 22 

παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων 

µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης», 

− του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

− του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής – 

Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

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

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 

Θέµατα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης» 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη 
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της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

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

− Της  υπ΄  αριθµ. 56/2020 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 

Υπηρεσίας   ∆όµησης  και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάρου. 

−  Της υπ΄ αριθµ. 1056/18-12-2020 (Α.∆.Α.: 9ΚΨΚΩΞΓ-2ΝΛ) απόφασης του ∆ηµάρχου 

Πάρου περί έγκρισης πραγµατοποίησης πολυετών δαπανών και διάθεσης ισόποσων 

πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισµού εξόδων του οικονοµικού 

έτους 2020. 

− Του Πρωτογενούς Αιτήµατος µε Α∆ΑΜ: 20REQ007870862 2020-12-17 

− Τiς υπ΄ αριθµ. Α-687/18-12-2020(Α∆Α:613ΩΩΞΓ-8ΒΕ , 

Α∆ΑΜ:209REQ007908173) και Α-688/18-12-2020 (Α∆Α:Ψ8Κ1ΩΞΓ-2ΤΗ, Α∆ΑΜ: 

20REQ007908303) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

− Της υπ΄ αριθµ.  313/22-12-2020 (Α.∆.Α.: ΨΚΖ2ΩΞΓ-126) απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Πάρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προµήθειας, 

επιλέχθηκε ο τρόπος εκτέλεσης, εγκρίθηκε η υπ΄ αριθµ. 56/2020 µελέτης της ∆ιεύθυνσης 

Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Υπηρεσίας   ∆όµησης  και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάρου, 

καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισµού και επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης. 

 

 

Άρθρο 2 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 

 1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Πάρου, στην αίθουσα του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάρου, στην Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 844 00, την 03-02-2021, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού & έναρξη 

αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, δηλαδή  03-02-2021 και ώρα 10:00 π.µ.. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η 

αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 

ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς 

φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
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προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων 

 2. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 

1 του παρόντος άρθρου, είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε 

συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο 

της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδροµική διεύθυνση: Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 844 00). Σε 

περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισµό (∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ήµου Πάρου, αρµόδια υπάλληλος 

κα Ραγκούση Μαρία τηλ. 2284360107, fax: 22840-22078 email: mragousi@paros.gr), το 

αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 

κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές, οι οποίες 

υποβλήθηκαν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην αναθέτουσα αρχή 

επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. Προσφορά που 

κατατίθεται µετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται 

χωρίς να αποσφραγιστεί. 

 

Άρθρο 3 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων 

επί όρων διακήρυξης 

           1. Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό 

µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων 

της σύµβασης σε ηλεκτρονική µορφή, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στον 

δικτυακό τόπο: http://www.paros.gr. 

           2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό 

στα γραφεία του ∆ήµου Πάρου στο δηµοτικό κατάστηµα στην Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00, 

(∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, αρµόδιος υπάλληλος κος Νίκας Γεώργιος τηλ. 

2284360160, fax: 2284023228 email: gnikas@paros.gr) όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 4 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
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1. Τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, 

δικαιολογητικά για τη συµµετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονοµικές 

προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984.  

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια µε πλήρη τεχνικά 

στοιχεία των προσφερόµενων), µπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή στην αγγλική 

γλώσσα. Σε περίπτωση άλλης ξένης γλώσσας πρέπει  οπωσδήποτε να συνοδεύεται από 

επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσηµες µεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι 

µεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα. 

 

Άρθρο 5 

∆ικαίωµα συµµετοχής - Λόγοι αποκλεισµού - Κριτήρια επιλογής - ∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής: 

1.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 

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

είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

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

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

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

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

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

1.2 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 

συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Στην περίπτωση όµως που επιλεγεί ως ανάδοχος εκτέλεσης προµήθειας θα 

πρέπει να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε σκοπό την εκτέλεση 

της συγκεκριµένης προµήθειας. 

1.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
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2. Λόγοι αποκλεισµού  

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

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

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

οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

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

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

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

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

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

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

166), 

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

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

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

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

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

εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου 

εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού 

δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

 

2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

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

εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή/και   

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

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

ασφάλισης. 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

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

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

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

ή/και 

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

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

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

για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική 

απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

 

2.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

 

2.4 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 

προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

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

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

διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

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

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

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

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

και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

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

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

ανταγωνισµού,  

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

4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
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(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 

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

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

παρεµβατικά, µέσα,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις,  

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

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

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

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 της 

παρούσας,  

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

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής 

σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη 

διαδικασία.  

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

καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 

ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.  

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

µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.4 του παρόντος 

άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

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

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

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

περιπτώσεις.  

2.6 Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 γ) και 2.4 του παρόντος άρθρου µπορεί να 
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προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 

οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

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

γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

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

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

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

 

3. Κριτήρια επιλογής 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 

απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 

αντικείµενο της προµήθειας. ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 

αποδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και έχουν το δικαίωµα προµήθειας ειδών όµοια µε αυτά 

που περιγράφονται στην υπ΄ αριθµ. 41/2019 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού 

Σχεδιασµού Υπηρεσίας   ∆όµησης  και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάρου. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 

συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι 

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο 
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Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αµυντικού Υλικού. 

 

4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόµενα κατωτέρω: 

 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία:  

1. Αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος 

ισχύος της προσφοράς (120 ηµέρες).  

2. ∆ηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, µε τα παραρτήµατά της, της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

3. ∆ηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

Η Υπεύθυνη ∆ήλωση µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Β. Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16, το οποίο αναρτάται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα Β΄) και συµπληρώνεται ώστε να 

δηλώνονται από τους οικονοµικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη 

παρούσα διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του, ως εξής:  

ΜΕΡΟΣ II: Ενότητες Α, Β, Γ και ∆  

ΜΕΡΟΣ III: Ενότητες Α, Β και Γ 

ΜΕΡΟΣ IV: Μόνο ενότητα (α) Γενική Ένδειξη 

ΜΕΡΟΣ VI: Τελικές δηλώσεις  

Οι υποψήφιοι προµηθευτές, όσον αφορά το Μέρος IV, θα πρέπει να συµπληρώσουν την 

ενότητα (α). 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 

Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

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

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

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο 
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Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 

µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 5 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο 

Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

To ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  

Επίκληση δάνειας επαγγελµατικής ικανότητας –οικονοµικής επάρκειας  

5.1 Επίκληση δάνειας επαγγελµατικής ικανότητας: Σύµφωνα µε το άρθρο 63 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητας, µπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων 

που δεν µετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτές. 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση 

της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσµευσης του τρίτου 

δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόµιση κάθε αναγκαίου εγγράφου 

και ενδεικτικά:  

α. Έγγραφης δέσµευσης του τρίτου φορέα απευθυνόµενης προς την Αναθέτουσα 

Αρχή µε την οποία θα αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συµφωνία 

συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόµενο, πριν την τελική 

κατακύρωση του παρόντος διαγωνισµού, προκειµένου να αναλάβει την προµήθεια των 

αγαθών.  

β. Έγγραφης συµφωνίας συνεργασίας µε το εν λόγω φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα υλοποίησης της 

Σύµβασης.  

5.2 Επίκληση δάνειας οικονοµικής επάρκειας: Σύµφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόµενοι για την απόδειξη της συνδροµής της 

οικονοµικής επάρκειας µπορεί να στηρίζονται στις οικονοµικές ικανότητες τρίτων φορέων 
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που δεν µετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη 

διάθεσή τους, τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους µε την προσκόµιση της σχετικής 

δέσµευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσµευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα 

κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόµιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά: 

Έγγραφης δέσµευσης του τρίτου φορέα απευθυνόµενης προς την Αναθέτουσα Αρχή 

µε την οποία θα αναλαµβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονοµικών 

πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης. 

 

∆ιευκρίνιση: Οι ανωτέρω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις µπορεί να υπογράφονται έως δέκα (10) 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφουν:  

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.  

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 

τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.  

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε 

µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 

 

1. Εγγύηση συµµετοχής 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, η εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται. 

 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 

της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 

παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά 

τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

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

µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 

2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια 

ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθµό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

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

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

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

διαγωνισµού, 

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

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

εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της 

αναθέτουσας αρχής και  

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

και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής, µε τις εξής 

διαφοροποιήσεις: 

1. ∆εν απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

2. Θα αναφέρουν τα προς προµήθεια είδη. 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη 

σύµβαση η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) µήνες. 

στ) Οι υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής επικοινωνούν µε τους φορείς που έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 

 

 

Άρθρο 7 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 

1. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο 

µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και 

την ανάθεση της σύµβασης. 

2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισµό, απαιτείται να 

καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, 

στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισµένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο 

αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» και 

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
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5. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και συγκεκριµένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης 

(δικαιολογητικά συµµετοχής). 

β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων ειδών σύµφωνα µε όσα απαιτούνται από 

την υπ΄ αριθµ. 41/2019 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Υπηρεσίας   

∆όµησης  και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάρου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

6. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 

εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων αποτελεί 

λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 7. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει 

συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της 

προσφοράς, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Προσφορές υποβάλλονται για 

οποιαδήποτε από τις  οµάδες της προµήθειας  ή και για όλα τα είδη της προµήθειας στο 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.  

8. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα 

αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική 

ηµεροµηνία, αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 

προσφορών. 

10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισµού και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η 

Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική 
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προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα 

συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 

ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το 

περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 8 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους 

διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον (120) ηµερολογιακών ηµερών από την 

εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά 

την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της 

αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωµα για κατακύρωση. 

 

Άρθρο 9 

Εναλλακτικές προσφορές 

 ∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές. 

 

 

Άρθρο 10 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως 

εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αναθέτουσα αρχή µέχρι πέντε (5) 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. Για τον 

καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσιοποίησης 

της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα 

θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

πάρου, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραµµα 

«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 

φροντίδα.  
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 β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η 

ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πάρου, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την 

Οικονοµική Επιτροπή. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού , από τον ενιστάµενο σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική µορφή 

στο αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής. 

4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη 

υποβληθείσες. 

 

Άρθρο 11 

Προσφερόµενη τιµή 

Η οικονοµική προσφορά, δηλαδή η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ µε συµπλήρωση 

από τους συµµετέχοντες του εντύπου οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.  

Η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα. 

Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε από τις  οµάδες της προµήθειας  ή και για όλα τα 

είδη της προµήθειας στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.  

Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και 

εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για 

παράδοση της προµήθειας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύµβασης. 

Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια 

Επιτροπή.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισµού.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Οικονοµική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι 

ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

 

Άρθρο 12 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού. 

2. Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, 

παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος  

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», µονογράφονται και σφραγίζονται από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής.  

Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των 

oικovoµικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης 

απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων 

µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  
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Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και 

των τιµών που προσφέρθηκαν. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη 

αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση 

σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών 

δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής 

προσφοράς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονοµικών προσφορών και τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προσφέροντα µε τη 

χαµηλότερη τιµή εκ των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες 

θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16).  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πάρου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) 

ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η αναθέτουσα 

αρχή, κοινοποιεί αµέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον 

η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

Άρθρο 13 

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η 

αναθέτουσα αρχή του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα 

(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως 

αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:  

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισµού της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 
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 Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

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

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.4 του του άρθρου 5 

της παρούσας. 

 Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

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

λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

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

εξακολουθούν να ισχύουν. 

1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2 του 

άρθρου 5 της παρούσης οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου 

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

αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2 περίπτωση α και β και 2.4 περίπτωση β΄ του άρθρου 5 της 

παρούσης πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους 

ή χώρας. Επιπροσθέτως υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

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

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα.Το πιστοποιητικό  ότι το νοµικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
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έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 

οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 

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

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

αναφέρονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 περίπτωση α΄ και β΄ και την παράγραφο 2.4 

περίπτωση β΄, του άρθρου 5 της παρούσης, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 

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

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

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

είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 

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

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

στις παραγράφους 2.1, 2.2 περίπτωση α΄ και β΄ και την παράγραφο 2.4 περίπτωση β΄, του 

άρθρου 5 της παρούσης. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.4 του άρθρου 5 της παρούσης υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

γ) Για τις περιπτώσεις της παρ. 2.2γ του άρθρου 5 της παρούσης και µέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 

ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη 

δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

δ) για την παράγραφο 2.8 του άρθρου 5 της παρούσης υπεύθυνη δήλωση του 

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

σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσης 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους 

εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 

4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση 

σύµβασης. 

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αµυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές 

απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

3. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 

µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 

η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 

4. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να 
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προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια 

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

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

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

στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς 

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

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

επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους.  

5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

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

στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016. 

 

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

φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, 

ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας 

υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 

έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.  

Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν 

το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο 

α΄, του Ν. 4412/2016 τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
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πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω 

διαδικασίας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 

104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 

διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 

ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 

κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά και δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 

λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα 

έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 
Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους, 

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν 

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά 

ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, 
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δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 

υποβολή τους και 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 

Άρθρο 14 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της 

προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:  

α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή µεγαλύτερη ποσότητα 

σε  ποσοστό µέχρι 15% της προϋπολογισθείσας αξίας µε Φ.Π.Α.. 

 β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

 γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 

 

Άρθρο 15 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

2. O ∆ήµος Πάρου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

3. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει της 

τιµής, τηρουµένης της διαδικασίας του άρθρου 13 της παρούσης. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται. 

Άρθρο 16 

Χρόνος παράδοσης υλικών 
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Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα παραπάνω είδη στην αποθήκη του ∆ήµου Πάρου σε 

χρονικό διάστηµα  εξήντα  (60) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή του 

συµφωνητικού. Τα έξοδα µεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προµηθευτή.  

 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από 

σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό 

χρόνο παράδοσης. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 

δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή 

του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη 

την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

7. Μετά την προσκόµιση των κάδων απορριµµάτων στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον 

υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης των ,  η 

ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκαν. 

 

Άρθρο 17 

Παραλαβή υλικών – Χρόνος παραλαβής υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 221 του 

Ν. 4412/2016, του ∆ήµου Πάρου. 
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2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 

και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα 

γίνεται µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Με µακροσκοπική εξέταση. 

β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

γ) Με πρακτική δοκιµασία. 

δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς 

προµήθεια υλικό ή και µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο. 

3. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή 

παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της 

µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση 

και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, 

συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού 

ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι 

προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν 

µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, 

τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου 

µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύµβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και 

διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για 

τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του 

φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη 

περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που 

εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και 

δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί. 
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Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που 

διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και 

αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή 

δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. 

6. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. 

7. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που 

διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα 

(όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος 

παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. Αν η 

σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που 

διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος 

παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού, χωρίς να 

υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, 

µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 

8. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση 

χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου 

αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 

παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία 

της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. 

9. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 

προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν 

µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την 

παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 

παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 

σύµβαση και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται από την σύµβαση) και καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη 

σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 18 

Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα 

του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση).  

β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις. 

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων 

υπόψη των παρατάσεων.  

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση όταν:  

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει).  

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, (ήτοι του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου) ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης.  

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο 

των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του 

Ν.4412/16.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 19 

Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις 

 Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί  µετά την οριστική παραλαβή των 

κάδων απορριµµάτων  , αφού προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής. 

  Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
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των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως 

βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

 

Άρθρο 20 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης  

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων 

της σύµβασης στα γραφεία του ∆ήµου Πάρου στο δηµοτικό κατάστηµα στην Παροικία Πάρου 

Τ.Κ. 844 00. (∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, αρµόδιος υπάλληλος κος Νίκας Γεώργιος 

τηλ. 2284360160,  email: gnikas@paros.gr) όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

2. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

http://www.paros.gr , τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµαρχιακού 

καταστήµατος  και αναρτήθηκε στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

3. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4469/2017, υπάρχει η υποχρέωση 

δηµοσίευσης του συνοπτικού διαγωνισµού της ανωτέρω δηµόσιας σύµβασης σε µια (1) 

τοπική εφηµερίδα. 

Άρθρο 21 

∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών 

 Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νοµοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο Νοµό αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 
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Άρθρο 22 

Λοιπές διατάξεις 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

της αναθέτουσας αρχής. 

3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 

να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής. Για ό, τι δεν 

προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, υπερισχύουν τα όσα αναφέρονται στο νοµικό 

πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις. 

4. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας 

ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται µε απόφαση της Α.Α. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 227/20-12-2019 (Α.∆.Α.: 

ΩΨΡ7ΩΞΓ-16Κ)   απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Πάρου. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Πάρος   13-1-2021 

 
 

Ο ∆ήµαρχος Πάρου 

 

 

Νίκας Γεώργιος 

Τεχνολόγος Γεωπόνος Τ.Ε. 13 

 

              Μάρκος Ι. Κωβαίος 
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ   

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ    

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ          

Ταχ. ∆/νση: Παροικία Πάρου  Τ.Κ. 844 00                        

Πληροφορίες: Νίκας Γεώργιος 

Τηλ: 2284360160 

Fax: 2284023228  

E-mail: gnikas@paros.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.paros.gr 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» 

 

CPV: 34928480-6 , 44613800-8 

          44613700-7 , 44613600-6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.719,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 

    

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 56/2020 

Αρ.πρωτ.: 457/13-01-2021 

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 

 Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. 

………..……….………………., έδρα ……………...., οδός …………………., αριθµός ……, 

τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: …………………………….. 

 
ΟΜΑ∆Α Α΄ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 

 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή  
µονάδας 

Σύνολο 

1.- 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
770 ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613800-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

10   

2.- 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1100 ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613800-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

75   

     ΣΥΝΟΛΟ  

     Φ.Π.Α. 24%  

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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ΟΜΑ∆Α Β΄ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 

 
 

ΟΜΑ∆Α Γ΄ - ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α’   
ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆Α Β’  
ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑ∆Α Γ’  

Φ.Π.Α. 24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α’ + ΟΜΑ∆Α Β’+ΟΜΑ∆Α Γ΄  

 
 

       ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή  
µονάδας 

Σύνολο 

1.- 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 120 
ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613800-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

40   

2.- 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 240 
ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613800-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

40   

3.- 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1100 ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613800-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

60   

     ΣΥΝΟΛΟ  

     Φ.Π.Α. 24%  

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Α/Α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή  
µονάδας 

Σύνολο 

1.- 
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΟ 

34928480-6 
44613800-8 

ΤΕΜ. 
20   

2.- 
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

34928480-6 
44613800-8 

ΤΕΜ. 
5   

     ΣΥΝΟΛΟ  

     Φ.Π.Α. 24%  

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) – ΜΕΛΕΤΗ 

 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ              
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                       ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ             ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ           
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

      
                                                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:56/2020 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

  Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά στην προµήθεια: α) κάδων µηχανικής 
αποκοµιδής , µεταλλικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 770 και 1100 ml , πλαστικών 
κάδων χωρητικότητας 120 , 240 και 1100 ml για τις ανάγκες   της υπηρεσίας καθαριότητας  
του ∆ήµου Πάρου και οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε διάφορα σηµεία για την ρίψη των 
απορριµµάτων από τους  πολίτες και την µηχανική αποκοµιδή τους από τα 
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου  και  β) επιδαπέδιων κάδων οι οποίοι θα τοποθετηθούν στους 
πεζόδροµους και στις πλατείες για την ρίψη µικροαπορριµµάτων από τους διερχόµενους 
πολίτες. 

 Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

4) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές»,  

5) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
6) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
7) του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της 

Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), 
8) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

9) Του Ν. 3548/2007(Α΄68) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις, 

10) Του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013). 
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11) του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα  µε το άρθρο 
22 παρ. 3 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων 
µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης», 

12) του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

13) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
14) του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
15) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 

Πολιτιστικά Θέµατα”,  
16) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, 
17) του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», 
18) Της υπ΄ αριθµ. 158/16 Απόφασης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Φ.Ε.Κ. 3698/Β/16-11-2016): 

Έγκριση «Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης » (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 
παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των 
ορίων των οδηγιών.  

19) Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες 
συµπλήρωσης Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 
79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

20) Του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και 
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017). 

21) Του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών 
επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α/03-05-2017). 

22) της µε αρ. 57654 (Β΄ 1781/23-5-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

23) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθµιση του 
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την 
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την 
απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

24) Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/01-04-2019) «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας 
µε την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
8ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) 
από την παράνοµη απόκτηση , χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016) 
– Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις» 

25) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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 Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 69.719,00 Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους  
Κ.Α.20-7135.003 (έτος 2020:0,00€-έτος 2021:34.968,00€-Συν.ποσό:34.968,00€), Κ.Α. 20-
7135.005(έτος 2020:0,00€-έτος 2021:34.751,00€- Συν.ποσό:34.751,00€) ,ΠΟΛΥΕΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ,  του ∆ήµου Πάρου. 

 

Πάρος  24  Νοεµβρίου 2020 
 

Ο  συντάξας 
 
 
 

 
       Γεώργιος Αντ. Νίκας 

      ΤΕ 13 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ              
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                       ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ             ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ           
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

                                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:56/2020 
                                                                         
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 
 

ΟΜΑ∆Α Α΄ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 
 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 
 

 
 
 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή  
µονάδας 

Σύνολο 

1.- 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
770 ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

10 290,00 2.900,00 

2.- 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1100 ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

75 335,00  25.125,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 28.025,00 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή  
µονάδας 

Σύνολο 

1.- 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 120 
ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

40 35,00 1.400,00 

2.- 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 240 
ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

40 45,00 1.800,00 

3.- 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1100 ΛΙΤΡΩΝ 

34928480-6 
44613800-8 
44613700-7 
44613600-6 

 
ΤΕΜ. 

60 220,00 13.200,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 16.400,00 
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ΟΜΑ∆Α Γ΄ - ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 
 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α’ + ΟΜΑ∆Α Β’+ ΟΜΑ∆Α Γ’ 56.225,00 
Φ.Π.Α. 24% 13.494,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α’ + ΟΜΑ∆Α Β’+ ΟΜΑ∆Α Γ’ 69.719,00 

 
 
Οι αναφερόµενες τιµές διαµορφώθηκαν µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις 

τρέχουσες τιµές εµπορίου. 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          Πάρος 24-11-2020 Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 

Γεώργιος Αντ. Νίκας 

 
 
 

Ιωάννης Ραγκούσης 
ΤΕ 13 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Περιγραφή είδους CPV Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή  
µονάδας 

Σύνολο 

1.- 
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΟ 

34928480-6 
44613800-8 

ΤΕΜ. 
20 345,00 6.900,00 

2.- 
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

34928480-6 
44613800-8 

ΤΕΜ. 
5 980,00 4.900,00 

     ΣΥΝΟΛΟ 11.800,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ              
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                       ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ             ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ           
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
                                                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:56/2020 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

          Η Προµήθεια θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 
 

1.- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 770 - 1100 ΛΙΤΡΩΝ 

 
Οι προς προµήθεια κάδοι απορριµµάτων , µηχανικής αποκοµιδής ,  θα πρέπει  : 
 
1.ΓΕΝΙΚΑ 
 

Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, µεταλλικοί µε πλαστικό 
επίπεδο καπάκι, τροχήλατοι, χωρητικότητας 1000 λίτρων     (  ± 5%), να ακλουθούν τη 
σειρά προτύπων ΕΝ 840-2/5/6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και 
βιοµηχανικά απορρίµµατα. 

Λόγω του βάρος των απορριµµάτων που δέχονται, το κυρίως σώµα των κάδων 
αλλά και τα πλευρικά τοιχώµατα τους, πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένα, ώστε να 
αποφεύγεται η παραµόρφωση τους κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. 

Πρέπει να φέρουν τέσσερις (4) τροχούς, ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς 
και δυο (2) συστήµατα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από 
αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων – πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα µε πείρους ανάρτησης και τύπου 
΄΄κτένας΄΄. 
 
2.ΕΙ∆ΙΚΑ 
 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα DKP, µε πάχος 
πλευρικών τοιχωµάτων 1,50 χιλιοστών, µε πρόσθετη θερµική επιψευδαργύρωση κατά 
DIN 50976 ή EN ISO 1461 µετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωµάτωση όλων των 
µεταλλικών µερών, σε πλήρες µπάνιο εγγυηµένης καθαριότητας τουλάχιστον 98% σε 
ακατέργαστο ψευδάργυρο. 

Το πάχος γαλβανίσµατος δεν πρέπει να είναι µικρότερο των εβδοµήντα (70) 
µικρών σε οποιοδήποτε σηµείο του κάδου. 

Πρέπει να δοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης προσφυγής στρώµατος 
ψευδάργυρου που να καλύπτει τις προδιαγραφές ISO 1461, ASTM A-123, ASTM153, 
DIN 50928, DIN 50976, BS729. 
 
3.Το κυρίως σώµα (κορµός) 
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α. Το κυρίως σώµα των κάδων  θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα 
άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, ώστε να διασφαλίζει την µέγιστη δυνατή σταθερότητα 
έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον µηχανισµό ανύψωσης. 
 
β. Οι συγκολλήσεις στα επιµέρους µεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώµατος των κάδων 
πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισµού συνεχούς ραφής µέσα έξω, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η στεγανότητα τους. 
 
γ. Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος πρέπει να τερµατίζει σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο περιφερειακά πλαίσιο, µε στρογγυλεµένες γωνίες και 
πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη η ειδικό υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου 
νερών της βροχής εντός των κάδων και τη διαφυγή δυσάρεστων οσµών. Το κάτω µέρος 
του χείλους των κάδων να είναι «γυρισµένο» εσωτερικά σε όλο το µήκος του. 
 
δ. Λόγω της µεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται 
από υπερφορτώσεις και µηχανικές καταπονήσεις, ο κυρίως κορµός των κάδων πρέπει 
να είναι διαµορφωµένος µε κατάλληλες βαθιές πρεσσαριστές νευρώσεις και να φέρει 
εξωτερικά πρόσθετες γονατίδες στα σηµεία στρέψεως και µεταλλικές ενισχύσεις στα 
σηµεία ανάρτησης, για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραµορφώσεων κατά 
τη χρήση τους. 
 
ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι απαραιτήτως πρέπει να φέρουν στα 
πλευρικά τοιχώµατα ισχυρούς µεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως 
τύπου διαµέτρου Ø 40 ± 2 χιλιοστών, πάχους 4 χιλιοστών και µήκους 50 χιλιοστών, 
καθώς και ειδική µπάρα ανάρτησης τύπου ‘’κτένας’’ (DIN 30700), µε διπλό εσωτερικό 
τοίχωµα κατά µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου συµφώνα µε τα Πρότυπα ΕΝ 840-
2/5/6, για στιβαρότητα και ασφάλεια.. Η µπάρα ανάρτησης τύπου ‘’κτένας’’, να φέρει 
ενσωµατωµένη βάση για RFID chip, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 14803. 
 
στ.Στην µια πλευρά του πυθµένα των κάδων πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης 
που θα κλείνει στεγανά µε πώµα. Η οπή αποχέτευσης πρέπει να κλείνει µε πώµα το 
όποιο πρέπει να φέρει προσθετό ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και µε απλή 
στρέψη να σφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας υγρά 
απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. 
 
ζ. Επίσης, για την εύκολη µετακίνησή τους, στο κυρίως σώµα οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν 
τουλάχιστον 4 χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής εύχρηστες χειρολαβές, εργονοµικά 
κατανεµηµένες. 
 
η. Στην πρόσοψη των κάδων πρέπει να υπάρχει µια ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια 
επαρκούς εµβαδού κατάλληλη για την τοποθέτηση µηνυµάτων, λογοτύπων και 
στοιχείων ιδιοκτησίας  του ∆ήµου Πάρου. 

 
 
θ. Τέλος το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να είναι βαµµένο εξωτερικά µε 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρα σε απόχρωση πρασίνου (RAL 6002), αφού πρώτα 
καθαριστούν καταλλήλως για καλύτερη πρόσφυση της στα εξωτερικά τους τοιχώµατα. 

4.ΚΑΠΑΚΙ (ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ) ΚΑ∆ΟΥ 

Το καπάκι του κάδου πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο, 
να φέρει κατάλληλες νευρώσεις (τοξοειδής νευρώσεις) και να ανοίγει προς τα επάνω µε 
την βοήθεια δυο (2) η περισσότερων χειρολαβών. 

Πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο διπλού η 
µονού τοιχώµατος κατάλληλου πάχους που να του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει 
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σχετική αναφορά). Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και 
οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) και το πώς ο τρόπος κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα 
ελαστικής παραµόρφωσης. 

Η σύνδεση του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να διασφαλίζεται η µεγίστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις 
έστω και εάν αυτό παραµένει τελείως ανοικτό. 

Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση του κάδου στο 
απορριµµατοφόρο όχηµα. Το άνοιγµα και κλείσιµο του καπακιού να είναι εύκολο και 
απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση µεγάλης σωµατικής δύναµης. 

Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των µεντεσέδων σύνδεσης του σκέπαστρου/ 
καπακιού µε το κυρίως σώµα του κάδου. 

Το χρώµα του καπακιού πρέπει αν είναι σε απόχρωση πράσινη (RAL).  
Για οµογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός πρέπει να έχει επιτευχτεί στην 

πρώτη ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 
Το καπάκι πρέπει να κλείνει ερµητικά, προς αποφυγή διαρροής οσµών στο 

περιβάλλον καθώς και για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντοµα. 
Πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού 

οίκου του και το έτος κατασκευής. 
Επίσης οι κάδοι πρέπει να φέρουν εύχρηστο και στιβαρής κατασκευής  ποδοµοχλό, για 
το άνοµα του καπακιού µε το πόδι, χωρίς την παρεµβολή χεριών. Ο ποδοµοχλός θα 
πρέπει να στηρίζεται στις  βάσεις  των τροχών ανάρτησης και όχι πάνω στο  κυρίως σώµα 
του κάδου. Θα πρέπει να έχει πρόσθετη επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να προστατεύεται 
αποτελεσµατικά από την διάβρωση. . Στα σηµεία επαφής του ποδοµοχλού µε το καπάκι του 
κάδου , πρέπει να υπάρχει λαµάκι πάχους 1,50 χιλιοστών κατάλληλου µήκους και 
πλάτους , για περισσότερο αντοχή του καπακιού από την χρήση του ποδοµοχλού. 
 

5.ΤΡΟΧΟΙ 

 
Οι τροχοί των κάδων πρέπει: 

α) να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική 
ζάντα και συµπαγές ελαστικό περίβληµα για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου 
200 χιλιοστών, και αντοχής φορτίου τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 

β) να έχουν την δυνατότητα εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να 
περιστρέφονται και στον κάθετο άξονα τους κατά 360°, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι 
ευέλικτοι και να καθίσταται εύκολη η µετατόπιση τους. 

Ο κάθε τροχός πρέπει να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες 
κονσόλες ανάρτησης και η ενσωµάτωση να επιτυγχάνεται µε τέσσερεις (4) γαλβάνιζε 
κοχλίες  (καραβίδες) και τα αντίστοιχα περικόχλια ασφάλειας. 

Οι κονσόλες ανάρτησης πρέπει να είναι βαρέως τύπου κατάλληλα νερωµένες 
από χαλυβδοέλασµα πάχους τεσσάρων (4) χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
µεγάλη αντοχή στα τυχόν υπέρβαρα φόρτια και τις µηχανικές καταπονήσεις. 

Οι δύο εµπρόσθιοι τροχοί πρέπει να φέρουν πέδηση που περιλαµβάνει 
ποδοπετάλ (τροχοδέτη) για την ακινητοποίηση τους. 

Πάνω στους τροχούς πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου τους. 
 

6. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 

 

Οι διαστάσεις συσχετιζόµενες µε την εκάστοτε χωρητικότητα πρέπει να 
ακλουθούν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 840/2. 

Το ωφέλιµο του κάδου δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 440 κιλά. 
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 7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Οι κάδοι πρέπει να φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες και σήµατα συµφώνα µε 

τον Κ.Ο.Κ (κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας µήκους 40 cm σε κάθε 
γωνία περιµετρικά του κάδου), έτσι ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα, για την αποφυγή 
τροχαίων ατυχηµάτων. 

Επί ποινή αποκλεισµού, ο κύριος κατασκευαστής των κάδων πρέπει να 
διαθέτει ISO 9001 και 14001 και αν ο ίδιο δεν κατασκευάζει όλα τα τµήµατα του κάδου, 
πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί µέρους τµηµάτων όπως σώµα, καπάκι και 
τροχοί να διαθέτει ISO 9001 και 14001. Με υπεύθυνη δήλωση ο κύριος κατασκευαστής 
των κάδων ή ο προµηθευτής πρέπει να δηλώσει τον κατασκευαστή των επί µέρους 
τµηµάτων των κάδων. Ακόµα απαιτούνται πιστοποιητικά ποιότητας και έλεγχου του 
ΕΛΟΤ ή και αντιστοιχών χωρών της Ε.Ε. µε τα αναλυτικά τεστ έλεγχου και δοκίµων 
κατά ΕΝ 840-2/5/6. Οι κάδοι πρέπει ακόµη να φέρουν σήµανση CE.  

Όλα τα προς απόδειξη πιστοποιητικά συµµόρφωσης, εκτός του πιστοποιητικού 
επιθεώρησης πρόσφυσης στρώµατος ψευδάργυρου και του πιστοποιητικού συµφωνίας 
µε τον κανονισµό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14, πρέπει να είναι από οργανισµό-
εταιρεία πιστοποίησης διαπιστευµένο στο Ε.ΣΥ.∆. ή σε ισότιµο φορέα διαπίστευσης 
µέλους της συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (MLA) –EA (European cooperation for 
Accreditation) ή IAF (International Accreditation Forum Inc.).  

Οι κάδοι επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τον κανονισµό 
προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14. 

Τα παραπάνω έγγραφα αν είναι συνταγµένα σε ξένη γλωσσά να συνδέονται επί 
ποινή αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφραση από δικηγόρο ή από δικηγορικό σύλλογο ή 
από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Στους κάδους πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 

− Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του (όχι αυτοκόλλητα). 

− Εργοστάσιο κατασκευής. 

− Ηµεροµηνία κατασκευής. 

− Αριθµός σειράς παράγωγης. 

− Νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 

− Ωφέλιµο φορτίο κάδου εκφρασµένο σε Kg. 

− Ωφέλιµος όγκος εκφρασµένος σε Lt. 

 
2.- ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΚΑ∆ΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

120 - 240  ΛΙΤΡΩΝ 
 
 ΓΕΝΙΚΑ   
 Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να 
ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840-1, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους  και να είναι ικανοί 
να δεχθούν  οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά   απόβλητα 
 Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 120-240  λίτρα +5% , αντίστοιχα αποδεικνυόµενη 
από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας 
ΕΝ-840 στην νεότερη έκδοσή του 
 Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών και  
εµπορικών  απορριµµάτων. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εµπλουτισθεί µε ειδικά πρόσθετα που 
προφυλάσσουν αποτελεσµατικά από απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές. Το κυρίως σώµα 
και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε χύτευση µονοµπλόκ σε τελευταίας 
τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 
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 ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ 
 Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σε χύτευση µονοµπλόκ και µε 
ειδικό σχεδιασµό για να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να µην υπόκεινται σε 
παραµορφώσεις.  Ο σχεδιασµός του (σχήµα, στρογγυλεµένες επιφάνειες) και η εντελώς 
λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόµη 
και όταν δεν χρησιµοποιούνται πλαστικές σακούλες.  
 Η  χειρολαβή µεταφοράς πρέπει να είναι εργονοµική για να επιτρέπει την άνετη και 
εύκολη µεταφορά. Το χείλος προσαρµογής σε ανυψωτικό µηχανισµό πρέπει να είναι µε  
ειδική ενίσχυση για µεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους 
τυποποιηµένους µηχανισµούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 
 O κάθε κάδος  να  διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση chip ταυτοποίησης RFID σε µη 
ορατό από τους χρήστες σηµείο 
 Στο  κυρίως σώµα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σηµείο, πρέπει   
υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ, 
αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του 
κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι  και ειδική τσιµούχα, έτσι ώστε να  
έχει απόλυτη στεγανότητα. 
 
   ΚΑΠΑΚΙ 
         To καπάκι πρέπει να προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως σώµα µε δύο ειδικούς 
συνδέσµους και να έχει τουλάχιστον δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά ώστε να 
διευκολύνεται το άνοιγµα του για την τοποθέτηση των απορριµµάτων και πρέπει να ανοίγει 
εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρµόζει ακριβώς στο 
κυρίως σώµα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσµών και η είσοδος εντόµων και νερού στον 
κάδο. 
          
 ΤΡΟΧΟΙ 
 Ο κάδος  θα διαθέτει δύο τροχούς Φ200 mm τουλάχιστον 
 Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη µετακίνηση ακόµη και 
σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει µόνο µε χρήση 
ειδικών εργαλείων. 
 Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασµένος από υψηλής αντοχής  
γαλβανισµένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, 
άνετη και αθόρυβη µετακίνηση. 
 
 
   ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που 
χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα κτένας. 
 Η διαµόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το 
κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που 
κυκλοφορούν στην Ελληνική και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να 
ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό µηχανισµό των οχηµάτων του ∆ήµου. 
 
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός και την νύχτα. 
 Σε όλους τους κάδους θα υπάρχει εκτύπωση µε τα στοιχεία του ∆ήµου Πάρου και το 
έτος προµήθειας  
 Οι κάδοι θα είναι χρώµατος πράσινου , το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά 
την χύτευση. 
 Επάνω στο σώµα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα 
αναφέρονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
•  Το Πρότυπο EN 840. 
•  Η σήµανση CE. 
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•  Μήνα και έτος κατασκευής. 
•  Ο κατασκευαστής. 
•  Ο προµηθευτής 
•  Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα. 
•  Τη στάθµη θορύβου (dB). 
•  Την σήµανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύµφωνα µε τα πιστοποιητικά 
που διαθέτει ο κάδος. (π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.) 

 

 
3.- ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΚΑ∆ΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1100 ΛΙΤΡΩΝ 
 
1.ΓΕΝΙΚΑ 
 Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να 
ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους  και να είναι ικανοί 
να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα καθώς και αντικείµενα µε 
µεγάλο όγκο. 
 Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι   1.100 λίτρα +5%, αντίστοιχα αποδεικνυόµενη 
από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας 
ΕΝ-840 στην νεότερη έκδοσή του 
 Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών ,  
εµπορικών  και βιοµηχανικών απορριµµάτων. 
 Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι 
ακλόνητα στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του 
κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, 
µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και µε ανυψωτικό 
σύστηµα τύπου κτένας. 
 Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες µονοµπλόκ µε το σώµα χειρολαβές, 
τουλάχιστον τέσσερις, κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή του και 
την εργονοµική χρήση του.  
 
2. ΕΙ∆ΙΚΑ 
 Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι  µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως 
σώµα, συµπεριλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει 
να αποτελούν αυτοτελή µονοµπλόκ τµήµατα. 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε  συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού 
(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε 
ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές 
υλικό. 
      Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές 
θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 
 Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ' όλα τα σηµεία του 
κάδου. 

Το πάχος του κάδου θα είναι το µέγιστο δυνατό ήτοι τουλάχιστον 5 χιλιοστά για κάθε 
σηµείο του κάδου (Σώµα, πυθµένας, καπάκι) 
 
3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κώλουρης πυραµίδας, µε προς 
τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα 
υλικά, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό.    

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή 
του, το κυρίως σώµα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα)  του,  θα πρέπει να 
είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την 
χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο 
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τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των 
πλευρών αυτών. 
 Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το 
άνοιγµα και το κλείσιµο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να 
περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους  
ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο 
σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης 
βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 
Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 15cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις 
καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος 
καταστροφής τους. 
 Επάνω στο σώµα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα 
αναφέρονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
• Το Πρότυπο EN 840. 
• Η σήµανση CE. 
• Η χρονολογία κατασκευής. 
• Ο κατασκευαστής. 
• Ο προµηθευτής 
• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα. 
• Τη στάθµη θορύβου (dB). 
• Η σήµανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύµφωνα µε τα πιστοποιητικά που 
διαθέτει ο κάδος. (π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.) 

 
4. ΤΡΟΧΟΙ 
 Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό  
αρίστης κατασκευής και ποιότητας  µε πλαστική ζάντα διαµέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας 
περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο  έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε 
περίπτωση που θα χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς χώρους. 
 Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου 
τριβέως και συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και 
διαµορφωµένης ικανής να δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του 
κάδου. Ειδικά στο σηµείο στήριξης των τροχών στον πυθµένα θα υπάρχουν ειδικές 
ενισχύσεις και νεύρα. 
 Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   ακινητοποιείται µε χωριστά 
ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι . 
  

 
5.  ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει 
ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ αποκλειοµένων των 
ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή 
πρέπει  να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι  και ειδική τσιµούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη 
στεγανότητα. 
 
6.  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 
     Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 
τοποθέτηση των υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε 
καταπονήσεις και χτυπήµατα. 
 Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει 
υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων  
µεντεσέδων που θα περιλαµβάνουν κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα  
υψηλής αντοχής, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και 
της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α.  
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 Το καπάκι θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο χειρολαβές από τις οποίες αφ, ενός 
θα µπορεί να ανοιχθεί το καπάκι µε το χέρι και αφ, εταίρου θα µπορεί να µετακινηθεί ο κάδος 
ελκόµενος από αυτές  
 
7. ΠΟ∆ΟΜΟΧΛΟΣ 
 Θα υπάρχει στιβαρός ποδοµοχλός ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το 
έδαφος ώστε να µην χρειάζεται ιδιαίτερη µυϊκή δύναµη για το άνοιγµα του καπακιού µε 
σχετικά µικρή διαδροµή του πεντάλ. Θα είναι γαλβανισµένος για µακροχρόνια αντοχή στην 
οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώµα του κάδου για αποφυγή 
διάτρησης του σώµατος. Στα σηµεία επαφής του ποδοµοχλού µε το καπάκι του κάδου , 
πρέπει να υπάρχει λαµάκι πάχους 1,50 χιλιοστών κατάλληλου µήκους και πλάτους , 
για περισσότερο αντοχή του καπακιού από την χρήση του ποδοµοχλού. 
 
8.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που 
χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα 
βραχιόνων και κτένας. 
 Η διαµόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το 
κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που 
κυκλοφορούν στην Ελληνική και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να 
ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

 

9.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. 
β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη  γράµµατα µε 
ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου.  
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος πράσινου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά 
την χύτευση. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ  

(Επί ποινή αποκλεισµού) 
 
1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή το 
χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών στο ∆ήµο και τον 
τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες service. Προς εξασφάλιση της άρτιας 
τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό προµήθεια κάδων στην τεχνική 
προσφορά θα επισυναφθεί  και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόµενου 
από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόµενου ήτοι 
τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευµένοι τεχνίτες. Ο προµηθευτής επί ποινή αποκλεισµού θα 
διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού διαχείρισης 
απορριµµάτων κατά ISO 9001:2015 (∆ιαχείρηση της Ποιότητας), ISO 14001:2015 
(Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική 
προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
2)  Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη 
εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, 
που δεν θα υπερβαίνει τις 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
Σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη 
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, µε θεωρηµένο το γνήσιο 
της υπογραφής, ότι θα καλύψει µε ανταλλακτικά το ∆ήµο, ακόµη και απευθείας εάν χρειαστεί, 
για τουλάχιστον 10 έτη. 
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3)     Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840 1/2/5/6 - από πιστοποιηµένα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  κέντρα - για τους  υπό προµήθεια κάδους, µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου 
και δοκιµών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων(ακριβής 
χωρητικότητα, διαστάσεις κάδων σύµφωνα µε το προβλεπόµενα του προτύπου, βάρη, 
αντοχή σε κρούση, έλεγχοι µηχανισµών ανύψωσης,  κ.α). Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή 
για τα ακριβή πάχη (σώµα, πυθµένας, καπάκι), τον τύπο των υλικων κατασκευής των κάδων 
και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε  
εφελκυσµό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 
.  4) Πιστοποίηση του προµηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 
(∆ιαχείρηση της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) και OSHAS 
18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας). Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος 
κατασκευαστής απαραιτήτως θα πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο ισχύοντος, 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, συµβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου 
των κάδων και µε ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των 
προσφερόµενων ειδών. 
5) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσουν δείγµα 
εντελώς όµοιο µε το προδιαγραφόµενο (ένα δείγµα για κάθε είδος) τρείς ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών , στο αµαξοστάσιο του δήµου. Τα δείγµατα 
αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς µε µακροσκοπικό έλεγχο 
και πρακτική δοκιµασία αυτών.  Τα δείγµατα επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 11 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016 ως εξής:  
α) Στους οικονοµικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προµήθεια, αν δεν 
καταστράφηκαν, µερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, µε µέριµνα και 
ευθύνη τούτων (των οικονοµικών φορέων) και µετά από σχετικό αίτηµά τους.  
 
β) Στους προµηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, µερικώς 
ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την επιστροφή 
τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, µε 
µέριµνα και ευθύνη τούτων (των προµηθευτών) και µετά από σχετικό αίτηµά τους. 
6) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προµηθευτή κατά την τελευταία 3ετία πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ίσος µε του προϋπολογισµού της προµήθειας. 
 
 

4.- ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΙ   ΚΑ∆ΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
30-80  ΛΙΤΡΩΝ 

 
1.ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΟ 
 
Ο Κάδος  θα έχει µήκος 410 χιλιοστά , πλάτος 290 χιλιοστά και συνολικό ύψος (από το 
έδαφος) 850 χιλιοστά  
Θα αποτελείται από δύο στεφάνια από µεταλλικό έλασµα διατοµής 40Χ3 χιλιοστά  πάνω στα 
οποία θα τοποθετηθούν οι ξύλινοι δοκοί ( διατοµής 50Χ20Χ500 χιλιοστά) .  
Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι από  πεύκο.  
Στο κατώτατο στεφάνι προς το έδαφος θα υπάρχει  ηλεκτροσυγγολληµµένος  ‘’σταυρός ‘’ 
από µεταλλικά ελάσµατα διατοµής 40Χ3 χιλιοστά  για την σταθερή τοποθέτηση του 
εσωτερικού κάδου.  
Η κατασκευή  θα περιλαµβάνει δυο ‘’πόδια’’ από µεταλλική δοκό 50Χ25 χιλιοστά  και κάτω 
πλάκες -εδράσεις για την στερέωση του στο έδαφος.  
Ο εσωτερικός κάδος θα έχει συνολικές διαστάσεις 360Χ200Χ420 χιλιοστά , χωρητικότητας 
30 λίτρων και θα είναι κατασκευασµένος από φύλλο λαµαρίνας πάχους 0,6 χιλ. Το πάτωµα 
του εσωτερικού κάδου θα περιλαµβάνει οπή αποστράγγισης υδάτων .  
Το καπάκι θα είναι από φύλλο λαµαρίνας πάχους 3 χιλιοστών  και διαµέτρου Φ430 χιλιοστών 
και θα   διαθέτει σταχτοδοχείο από µεταλλικό έλασµα .  
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Ο κάδος θα είναι κατασκευασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε 
δυνάµεις και εξωτερικές συνθήκες , στις ατµοσφαιρικές επιδράσεις , ακτινοβολία UV , 
χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις  κτλ. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα 
εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση. Η όλη εµφάνιση του κάδου 
θα παρουσιάζει ένα αρµονικά δεµένο σύνολο χωρίς επί µέρους ελαττώµατα. 
 
Για τη βαφή και προστασία του κάδου θα εφαρµοστούν οι ακόλουθες εργασίες:  
Α) Αφαίρεση ενδεχόµενων ατελειών κατά την κατασκευή.  

Β) Προετοιµασία των επιµέρους κοµµατιών για τη βαφή.  

Γ) Βαφή των κοµµατιών  
Η βαφή των µεταλλικών στοιχείων θα γίνεται µε πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής σε φούρνο 
βαφής. Το χρώµα θα είναι το µαύρο .  
Η βαφή των ξύλινων στοιχείων θα γίνει µε ειδικό οικολογικό βερνίκι νερού εξωτερικού χώρου 
, στο χρώµα του πεύκου . 
 
Για την άψογη κατασκευή τους προϊόντος θα εφαρµοστούν οι κάτωθι έλεγχοι:  
α) Οπτικός , β)∆ιαστασιακός , γ) Γραµµικότητας  και δ)Πάχους βαφής  

 
2. ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Ο κάδος θα έχει σχήµα ορθογωνίου και   θα έχει συνολικό µήκος 1.600 χιλιοστά , πλάτος 400 
χιλιοστά και συνολικό ύψος (από το έδαφος) 1000 χιλιοστά  και ο οποίος θα αποτελείται από 
τέσσερις (4) διαφορετικούς  κάδους , χωρητικότητας 80 λίτρων ο καθένας , µε το αντίστοιχο 
ενηµερωτικό αυτοκόλλητο (Ελληνικά και Αγγλικά) για το είδος των απορριµµάτων τα οποία 
θα ρίπτονται σε αυτόν: 
Α)ΠΛΑΣΤΙΚΟ – PLASTIC 
B)ΧΑΡΤΙ - PAPER  
Γ)ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ – TRASH 
∆)ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ALYMIN 
 
Ο κάθε κάδος θα αποτελείται από ένα µεταλλικό πλαίσιο το οποίο θα είναι επενδυµένο  από 
φύλλα ξύλου Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης πάχους 15χιλιοστών. Εσωτερικά η κατασκευή θα 
διαθέτει µεταλλικό κάδο από γαλβανιζέ φύλλο λαµαρίνα πάχους 0,8χιλ. Στην µπροστινή όψη 
του ο κάδος θα διαθέτει ανοιγµένη πόρτα για την εύκολη αλλαγή της σακούλας εσωτερικά 
του κάδου. Όλη η στήριξη της κατασκευής θα γίνεται πάνω σε ρυθµιζόµενα µεταλλικά.  
Ο κάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
αντοχή του σε δυνάµεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος 
κατασκευής θα πρέπει να εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση. 
Η όλη εµφάνιση του κάδου θα παρουσιάζει ένα αρµονικά δεµένο σύνολο χωρίς επί µέρους 
ελαττώµατα.  
 
Για τη βαφή και προστασία του κάδου θα εφαρµοστούν οι ακόλουθες εργασίες:  
Α) Αφαίρεση ενδεχόµενων ατελειών κατά την κατασκευή.  

Β) Προετοιµασία των επιµέρους κοµµατιών για τη βαφή.  

Γ) Βαφή των κοµµατιών  
Η βαφή των µεταλλικών στοιχείων θα γίνεται µε πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής σε φούρνο 
βαφής. Το χρώµα θα είναι το µαύρο .  
Η βαφή των ξύλινων στοιχείων θα γίνει µε ειδικό οικολογικό βερνίκι νερού εξωτερικού χώρου 
, στο χρώµα του πεύκου . 
 
Για την άψογη κατασκευή τους προϊόντος θα εφαρµοστούν οι κάτωθι έλεγχοι:  
α) Οπτικός , β)∆ιαστασιακός , γ) Γραµµικότητας  και δ)Πάχους βαφής  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ 
(Επί ποινή αποκλεισµού) 

 
1)Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή το χρόνο 
που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των ανταλλακτικών στο ∆ήµο . Προς 
εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό προµήθεια 
κάδων στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί  και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού του 
διαγωνιζόµενου από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του 
διαγωνιζόµενου ήτοι τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευµένοι τεχνίτες. Ο προµηθευτής επί ποινή 
αποκλεισµού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη 
εξοπλισµού διαχείρισης απορριµµάτων κατά ISO 9001:2015 (∆ιαχείρηση της Ποιότητας), 
ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) 
και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
2)Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη 
εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, 
που δεν θα υπερβαίνει τις 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
Σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη 
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, µε θεωρηµένο το γνήσιο 
της υπογραφής, ότι θα καλύψει µε ανταλλακτικά το ∆ήµο, ακόµη και απευθείας εάν χρειαστεί, 
για τουλάχιστον 10 έτη. 
3)Πιστοποίηση του προµηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 (∆ιαχείρηση της 
Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και 
Ασφάλειας). Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής 
απαραιτήτως θα πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ηµέρα 
του διαγωνισµού, συµβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και 
µε ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόµενων ειδών. 
4)Οι προσφέροντες υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσουν δείγµα 
εντελώς όµοιο µε το προδιαγραφόµενο (ένα δείγµα για κάθε είδος) τρείς ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών , στο αµαξοστάσιο του δήµου. Τα δείγµατα 
αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς µε µακροσκοπικό έλεγχο 
και πρακτική δοκιµασία αυτών.  Τα δείγµατα επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 11 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016 ως εξής:  
α) Στους οικονοµικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προµήθεια, αν δεν 
καταστράφηκαν, µερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, µε µέριµνα και 
ευθύνη τούτων (των οικονοµικών φορέων) και µετά από σχετικό αίτηµά τους.  
 
β) Στους προµηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, µερικώς 
ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την επιστροφή 
τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, µε 
µέριµνα και ευθύνη τούτων (των προµηθευτών) και µετά από σχετικό αίτηµά τους. 
5)Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προµηθευτή κατά την τελευταία 3ετία πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ίσος µε του προϋπολογισµού της προµήθειας. 

 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη εντός εξήντα (60) 
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης . Τα έξοδα µεταφοράς θα 
επιβαρύνουν τον προµηθευτή.  

 

     Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
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συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον 
αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
 Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.  
 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την 
υποβολή του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή. 
 Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη 
την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 
 Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, 
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. – 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          Πάρος 24-11-2020 Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 

Γεώργιος Αντ. Νίκας 

 
 
 

Ιωάννης Ραγκούσης 
ΤΕ 13 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6239 – ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Παροικία Πάρου 844 00 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: Νίκας Γεώργιος 

- Τηλέφωνο: 2284360160-1 

- Ηλ. ταχυδροµείο: gnikas@paros.gr  

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):http://www.paros.gr. 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού 

CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» CPV: 

34928480-6 , 44613800-8 , 44613700-7 , 44613600-6 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:    

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθειες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων :  

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

56/2020 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 

πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 

ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



ΑΔΑ: ΨΛΛΣΩΞΓ-Κ6Ο



 57

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
ix

·  

2. δωροδοκία
x,xi

·  

3. απάτη
xii

·  

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

·  

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xiv

·  

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]·  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 

ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, 

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

[] Ναι [] Όχι 
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πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 

στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά 

µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 

οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον 

αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύµβασης : 

και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονοµικού φορέα στον 

επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται 

από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για 

τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο 

εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

 

 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 

την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 
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δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές 

των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης 

αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y
xxxvii

 -

και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών 

κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxviii

, ο οικονοµικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxix

, ο οικονοµικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 

τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 

λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα 

µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης: 

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 

αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 

την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 

ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

 

[] Ναι [] Όχι 
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γνησιότητας·  

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το 

σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 

περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούµενα έγγραφα: 

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για 

το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε 

τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 

διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών 

και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων ατόµων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

vii  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, 

µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 

viii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή 

της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ.15) 
 που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ 

L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον 
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∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, 

όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις 
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα 

κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας 
που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 

οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της 

από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε 

τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
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λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος 

ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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