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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ   ΛΕΡΟΥ   
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
                                           «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.» 
                            Προϋπολογισμού  Ευρώ 29.006,64€  με Φ.Π.Α. 17 % , 

 ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ   
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 
Δ ι α κ η ρ ύ σ  ε ι 

 
Την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου,  για τη διενέργεια της προμήθειας «ΚΑΔΩΝ –

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.» Προϋπολογισμού  Ευρώ 29.006,64€  με Φ.Π.Α. 17 %  , Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμόν 29/2019, Μελέτη της  Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου.    
Αποδεκτές θα γίνονται μόνο προσφορές που θα δίνονται για το σύνολο των προϊόντων της μελέτης.  
   
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα 
ισχύουν: 
1)  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010). 
4) Τις διατάξεις του N.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
5) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
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6) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
7) Τις διατάξεις του Νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
8) Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 
9) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15-09-2011 ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
10) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  
11) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
12) Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία». 
13) Την υπ’ αρ. Π1/2380//2012/Β’3400 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων». 
14) Την υπ’ αρ. 11389/1993/Β’185 ΚΥΑ «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» όπως ισχύει (άρθρο 377 παρ.1 περ. 82 του Ν. 4412/2016)  15) Τις διατάξεις του 
Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
15)Το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 περί τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 
16) Την υπ’ αρ. 57654/23.05.2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας & διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ».  
17) Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός  της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
18)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
19) Τα άρθρο 43-45 του Ν. 4605/2019, περί «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». 
20).Το Πρωτογενές αίτημα με αρ.πρωτ.3078/05-06-2019  που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  
19REQ005062907.  
21).Την με αριθμό 297/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΘΣΟΩΛΓ-Ω7Φ. που καταχωρήθηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  19REQ005063457.  
 22).Την με αριθμό 75/2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής( ΑΔΑ 6ΧΩΥΩΛΓ-Χ5Ε.) με την οποία 
εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές και β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης της παρούσας, 
 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το σύνολο 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,   

                                                         
23) τους όρους της παρούσας   





 3 

24) τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
το σύνολο 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,   
                                                         

Προσκαλεί 
 
Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη  αναδόχου,  
για την διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας.  
 
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λέρου 

Οδός: Πλάτανος  

Ταχ.Κωδ.: 85400 

Τηλ.: 2244023632 

Telefax: 2247360240 

E-mail: promithiondlerou@yahoo.com 

Ιστοσελίδα: www.leros.gr 

 
Κωδικός NUTS:  Κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων 
NUTS 1: GR4  (Νησιά  Αιγαίου-Κρήτη) 
NUTS 2: GR 42 (Δωδεκάνησα) 
Ιστοσελίδα: www.leros.gr 
H Αναθέτουσα αρχή είναι τοπική αρχή (Δήμος) και ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Η 
κύρια δραστηριότητά της είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ορίστηκε με την 3/2019 (ΑΔΑ: 9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) η Περίληψη της Διακήρυξης, 
β) η Παρούσα Διακήρυξη, με τα παραρτήματα αυτής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, 
γ) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), 
δ) Η υπ’ αριθμόν   29/2019, Μελέτη της Διεύθυνσης   του Δήμου ΛΕΡΟΥ.    
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση στα 
τεύχη του διαγωνισμού και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: α) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου μας 
www.leros.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο 
προμηθειών του Δήμου Λέρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον, κατόπιν συνεννόησης με την 
αναθέτουσα αρχή, αναλάβουν τα έξοδα της δαπάνης της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 

http://www.leros.gr/
http://www.leros.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.leros.gr/
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άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της 
σύμβασης με  ηλεκτρονικό μέσο  αποστέλλοντας απλοποιημένη αίτηση στο παραπάνω ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο.  
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών του συνοπτικού  διαγωνισμού ανέρχεται σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), (άρθρο 121 παρ 1 Ν.4412/16 όπως αντικατ. με τη παρ 19 του 
άρθρου 43 Ν.4605/19 ). 
 
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 
11.Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «ΚΑΔΩΝ-ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ » σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  
2. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη ή μέρος αυτών.  

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής 
υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως και δύο (2) μήνες  από την ημέρα υπογραφής της.   

 
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.006,64 € συν Φ.Π.Α   και 
αναλύεται σε:   
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  
 
A/A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΥΛΙΚΟΥ(€) ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ 30 350 € 10.500,00 

2. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 770 ΛΙΤΡΩΝ 15 320 € 4.800,00 

3. 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ 20 160 € 3.200,00 

4. 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ 21 80 € 1.680,00 

5. ΜΟΝΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 35 LT  
17 100 € 1.700,00 

6. ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 70 LT 
14 128 € 1.792,00 

7. ΜΟΝΗ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 

ΛΙΤΡΩΝ 
4 280 € 1.120,00 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ 24.792,00 

 

  
ΦΠΑ 17% 4.214,64 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 29.006,64 

 
 Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

Α: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται: 

 από Ιδίους Πόρους του Δήμου και βαρύνει τον κωδικό 20.7135.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου  (υπ’ 
αριθ. Α297/05-6-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση και τη διάθεση της πίστωσης) 

 
Δ. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης 
ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 





 5 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 
κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση 
τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.  
 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος. 
 
Γ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο ΛΕΡΟΥ και αποδίδεται από τον ανάδοχο.  
 
Δ. Οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ, για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου μετά την 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την  αρμόδια επιτροπή παραλαβής και με 
την προσκόμιση από τον οριστικό ανάδοχο  όλων  των νόμιμων  παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του 
ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Γενικά ο ανάδοχος βαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαραίνει τον Δήμο ΛΕΡΟΥ. 
 
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), επί του συνόλου της δαπάνης. Η 
προσφερόμενη τιμή επί ποινή αποκλεισμού δεν θα υπερβαίνει την τιμή μονάδος του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της  παρούσας διακήρυξης. 
 Αποδεκτές θα γίνονται μόνο προσφορές που θα δίνονται για το σύνολο των προϊόντων της μελέτης. 
 
Άρθρο 7: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 05-
07-2019, ημέρα Παρασκευή.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Μετά τη 
λήξη της παραλαβής προσφορών καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη εκτός και αν είναι συνεχής η ροή κατάθεσης των προσφορών. Στη συνέχεια θα 
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λέρου στον Πλάτανο. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, 
δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
 
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς – Δικαιολογητικά συμμετοχής  
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται επί αποδείξει μέσα στην οριζόμενη προθεσμία 
στα έγγραφα της σύμβασης, είτε: 
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,  
(β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή  είτε,  
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή Ιδιωτικών Εταιριών 
Ταχυμεταφοράς Επιστολών), οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών.  Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
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ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου Λέρου. 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του 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. 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται και τρεις (3) εσωτερικοί σφραγισμένοι φάκελοι, όπως 
οι παρακάτω: 
α)  Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο 
οποίος πρέπει  να περιέχει: 
Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 (λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
παρούσας. 
 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ ) υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο και με 
μόνη την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως προκαταρτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθου 73 του Ν. 
4412/2016, για το σύνολο των  φυσικών προσώπων που είναι μέλη του Διοικητικού, Διευθυντικού ή 
Εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψεως αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. 
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
 
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 αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  δεν απαιτείται να φέρει 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της 
ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής 
του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 
υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή να υποβάλλουν οι προσφέροντες όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
 
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο  
υποψήφιος  οικονομικός φορέας θα δηλώνει  ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται του όρους της. 
 
Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική 
επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα 
της σύμβασης, (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/164. 
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις 
ίδιες ενδείξεις.  
 
γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης 
και το τιμολόγιο προσφοράς.   
 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
της παρ. 2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
ν. 1497/1984 (Α` 188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής,  δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η Ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Άρθρο 9: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 
11. Η τιμή στα προς προμήθεια είδη δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. για παράδοση των ειδών 
στην αποθήκη του Δήμου στην Λέρο ή σε τόπο που θα υποδείξει με το τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

http://www.dimosnet.gr/index.php/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126552
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6. Η τιμή μονάδος προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή μονάδος 
της διακήρυξης. 
7. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη ή μέρος αυτών. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή 
προσφοράς (μερική ή ολική), επί ποινή αποκλεισμού αφορά στο σύνολο των ειδών του/των 
επιλεγομένου/ων ειδών της προμήθειας.   
8. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε  σχέση με την προμήθεια, ο Δήμος Λέρου 
σαν αναθέτουσα αρχή, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, να εξηγήσουν την τιμή, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την  κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης του Δήμου Λέρου, άρθρο 88 του Ν. 4412/16. 
9. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών με την ίδια ακριβώς τιμή, η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον 
ανάδοχο, μετά από κλήρωση των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου της επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων, άρθρο 90 του Ν. 4412/16.   
    
Άρθρο 10: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς:  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.  Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές και σε καταφατική 
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές 
για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν 
αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης. 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, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών:  
Κατά την κρίση της Επιτροπής, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς,  ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος με τις  τεχνικές προδιαγραφές και ο φάκελος με την 
οικονομική προσφορά,  μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται,  η τεχνική και η  οικονομική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.  
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
 Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 310 του Ν. 4412/16, η 
αναθέτουσα αρχή, μπορεί να καλεί εγγράφως, τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσε σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7), ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση 
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.    
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Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 102 
του Ν. 4412/2016. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.   
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους του 
παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική για την 
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
Τα αποτελέσματα του  ανωτέρω σταδίου  επικυρώνονται με μια απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου του Δήμου ΛΕΡΟΥ (Οικονομική Επιτροπή),  η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια  του αρμόδιου οργάνου  στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες, μαζί με αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου.  
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένταση σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016.   
 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης: 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επικύρωση από την Οικονομική Επιτροπή, η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση «προσωρινό ανάδοχο», να υποβάλει εντός  δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα δικαιολογητικά, κατακύρωσης που καθορίζονται 
στα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει (εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών), 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
δικαιολογητικών, 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.  
 β) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή  και αν από τα 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 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 υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 
τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης,  είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16  είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/16. Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν 
γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  
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γ) Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
1) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16. 
2) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 
οριστικό ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που 
δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
δ) 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 με την ίδια διαδικασία στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
 
Άρθρο 11: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της προμήθειας  και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Διεθνής Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
Άρθρο 12: Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις  
 
1. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση βάσει των προβλεπόμενων του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις 
βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  
β) δωροδοκία,  
γ) απάτη,  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας,  
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον:  
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
γγ) στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Σε όλες τις περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  
 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την 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) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.  
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, 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.  
 
3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν 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 ή αίτησης συμμετοχής:  
 
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
 
β) 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 α' και β' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
Ο παραπάνω λόγος  αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ, ( άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 
4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. Α1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017).  
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4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,  
β) εάν ο οικονομικός φορέας 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,  
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 79 
του Ν. 4412/2016,  
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του.  
 
Άρθρο 13: Κριτήρια επιλογής:  (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 
 
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:  
Ο οικονομικός φορέας πρέπει  να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.   
 
Β. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων: Δάνεια εμπειρία  - (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 
 Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Αν ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α του μέρους IV( ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ) του ΤΕΥΔ, χωρίς  να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV.  Η 
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αναθέτουσα αρχή, ενδέχεται να ζητήσει  περαιτέρω πληροφορίες  ή να ζητηθεί από τον  οικονομικό φορέα 
να προσκομίσει μόνο τα  έγγραφα που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα του για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας.  

 
Άρθρο 14: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης1 (Αποδεικτικά μέσα) 
   Δικαιολογητικά 
1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του, 
ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, βάσει του 
άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης. Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος 
ποινικού μητρώου είναι:  
1. Φυσικά Πρόσωπα, 
2. Οι διαχειριστές για τις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ,  
3. Για τις Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού  
                 Συμβουλίου.  
4. Τα μέλη του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, 
5. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του,  
6. Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση Προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση  
                γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.  
Διευκρίνιση  για το ποινικό μητρώο: Σε συμβάσεις  με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να 
αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων. Η υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 
νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79α του 
Ν.4412/2016, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
ήτοι : Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο 
                                                           

1
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 
και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση. από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις). Οι υπεύθυνες δηλώσεις συντάσσονται μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
 2). Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας: 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου, Επαγγελματικού ή Εμπορικού Μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης, που έχει εκδοθεί  έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την 
υποβολή του2, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 
  
3). Για την παράγραφο 2 του άρθρου 12: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα (Φορολογική 
Ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 
Ασφαλιστική Ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά :  
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) 
όλων των μελών και του προσωπικού.  
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.  
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των 
διαχειριστών και του προσωπικού. Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που 
απασχολούν. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή τους. 
 
 4).   Για συμβάσεις πάνω από 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ: Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως 
τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή του 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 ή αίτησης συμμετοχής.  
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να 
αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 
του πιστοποιητικού. 
 
5).  Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 
 
Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών 
(σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, 
κάθε προσφέροντος για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του 
στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 
καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  
                                                           

2
 Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 80Ν.4412/16  
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Στην περίπτωση Κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας.  
Σε  περίπτωση Ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 
απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  
   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά και 
βρίσκονται σε ισχύ (δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους ).  
 
Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή 
της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων 
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους είτε όχι. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 16: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου 
του έργου έναντι του αναδόχου.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών 
φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Το περιεχόμενο της 
εγγύησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 72 Ν.4412/2016. 
Το περιεχόμενο της εγγύησης 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 (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 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 





 16 

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 του Δήμου Κω και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης . 
 
Άρθρο 17 : Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 
1. Ο Δήμος ΛΕΡΟΥ, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων  ενδεικτικά  των τεχνικών ή εμπορικών 
απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του  αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015. Ειδικότερα, κατά τις 
διατάξεις του διατάγματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή 
αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα 
συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 
εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 
5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του  να λαμβάνει 
γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή 
του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις 
περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται 
απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  
Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής 
ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
6. Εντός είκοσι (20) ημερών, η υπηρεσία υποχρεούται να χορηγήσει στον αιτούντα τα ζητούμενα 
έγγραφα ή αιτιολογημένα να απορρίψει τη σχετική αίτησή του. 
 
 
Άρθρο 18: Ενστάσεις  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα η από την συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της 
διακήρυξης  υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,  κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών». 
 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα µε τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα µε το άρθρο 376 παράγραφος 
11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη 
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
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 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παράβολου  υπέρ του Δημοσίου, 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 ή μερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989  
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων του παρόντος.  
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»  
 
ΑΡΘΡΟ 19: Διαδικασία επίλυσης διαφορών  
Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική 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. 
 
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 
1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 
σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται 
στο στάδιο κατακύρωσης πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση. 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3, και 
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 

                                                           
3
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   

4
 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 
και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει 
την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την 
παρουσία διερμηνέων. 
 
Άρθρο 21:  Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω.  
1. Η Παρούσα Διακήρυξη. 
2. Η Μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κω.  
3. Το Τιμολόγιο Προσφοράς. 
4. Το Συμφωνητικό. 
5. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
Άρθρο 22: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 
πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 23: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.  
 
Άρθρο 24: Ποινικές ρήτρες 
Αν η προμήθεια «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» από υπαιτιότητα του αναδόχου 
πραγματοποιηθεί  μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται κυρώσεις και ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν/ 4605/2019.   
   
Άρθρο 24: Χρόνος, τόπος παράδοσης της προμήθειας 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη   εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 
Άρθρο 25: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της 
Η τροποποίηση της σύμβασης, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και την 
σύμφωνη γνώμη του οριστικού ανάδοχου προμηθευτή. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί   χωρίς 
νέα διαδικασία σύναψη σύμβασης,    χωρίς να μεταβάλει την συνολική φύση της σύμβασης και σε 
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν  μπορεί να 
υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/16.  
 
Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.  
Η παραλαβή της προμήθειας «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ », θα γίνει  σύμφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 208 σε συνδυασμό με το άρθρο 221 παρ.11 περ. β του Ν.4412/2016, όπως 
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από την αρμόδια  επιτροπή.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργείται ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος με ένα από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 208 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016, στον οποίο μπορεί να παρίσταται ο ανάδοχος. Κατόπιν η αρμόδια επιτροπή συντάσσει 
πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο υποχρεωτικά κοινοποιεί στον προμηθευτή (άρθρο 208 παρ.6 
Ν.4412/2016).  Σε κάθε περίπτωση που διατυπώνονται παρατηρήσεις ή τα προϊόντα απορρίπτονται 
από την επιτροπή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 208 παρ.4 – 8 του Ν.4412/2016. 
Ο ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια με τίτλο «ΚΑΔΩΝ –ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ », σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 29/2019 , Μελέτη της Διεύθυνσης  του Δήμου 
ΛΕΡΟΥ του νομού Δωδεκανήσου, η  δε παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο,  
με έξοδα μεταφοράς δικά του,  σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι και δύο (2 μήνες ) από  την 
υπογραφή της σύμβασης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση 
παράτασης του φυσικού αντικειμένου, η σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα.   
 
Άρθρο 27: Λοιποί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι  οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις 
ή Διεθνείς Διατάξεις Περιβαλλοντικού, Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων  συμβάσεων 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 
 
Άρθρο 28: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης),  θα δημοσιευτεί, σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή 
εφημερίδα, ή σε μία (1) τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, θα αποσταλεί στο 
Επιμελητήριο Δωδεκανήσου - Παράρτημα Κω, θα αναρτηθεί  στο  www.diavgeia.gov.gr,  και στον 
ιστότοπο του Δήμου Λέρου www.leros.gr  Το αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης,  θα αναρτηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ),  www.promitheus.gov.gr.  Οι 
δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν 
επαναληπτικού, βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο προμηθευτή και καταβάλλονται  πριν ή κατά την 
διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 
 
 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.leros.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                                ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
 Κ.Α. 20/7135.0002 
       ΑΡΧ. ΠΙΣΤ. (29.010,97€ ) 
                       

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε ΡΙ Γ Ρ Α Φ Η 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή  αφορά την προμήθεια μεταλλικών κάδων  χωρητικότητας 1100 λίτρων και 770 

λίτρων, πλαστικών κάδων χωρητικότητας 660 λίτρων, πλαστικών επιστύλιων κάδων χωρητικότητας 50 λίτρων, 

μεταλλικών επιστύλιων μονών απορριμματοδεκτών χωρητικότητας 35 λίτρων με ενσωματωμένη σταχτοθήκη, 

μεταλλικών επιστύλιων διπλών απορριμματοδεκτών χωρητικότητας 70 λίτρων και μονών χειραμαξών οδοκαθαριστών 

χωρητικότητας 80 λίτρων   για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αναλυτικά αναγράφονται τα είδη στο άρθρο 3. 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
  Η προμήθεια των κάδων   θα γίνει σύμφωνα με : 

1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ147/08.08.2016 Α'. όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4605/2019. 

2. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”.      

 Για τα υπό προμήθεια είδη  υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2019  στον κωδικό: Κ.Α. 

20/7135.0002 ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ, ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ).  

Άρθρο 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

    ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ 

Γενικά χαρακτηριστικά – Περιγραφή 
1. Οι προς προμήθεια κυλιόμενοι, μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναι πρόσφατης, όχι 

πέραν του έτους κατασκευής, χωρητικότητας 1100 λίτρων, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή 
και υγιεινή απόθεση των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων. 

2. Oι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής τους θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά 
ΕΝ 840-2/5/6. 
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3. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να δέχονται 
χωρίς φθορά σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. 

4. Να φέρουν 4 τροχούς έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και σύστημα ανάρτησης για την 
ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς 
απορριμματοφόρων οχημάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα μόνο με πείρους 
ανάρτησης. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής ποιότητας χαλυβδοελάσματα, πάχους 2,00 χιλιοστών για 
τον πυθμένα και 1,50 χιλιοστών για το σώμα, με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση κατά EN ISO 1461 μετά 
την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών σε πλήρες μπάνιο εγγυημένης 
καθαρότητας ψευδαργύρου 99,9%,  έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά από την διάβρωση. 

1. Το κυρίως σώμα (ΚΟΡΜΟΣ)  
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη 
διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή σταθερότητά τους έναντι τυχόν ανατροπής τους 
καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίμματα με ολίσθηση κατά την ανατροπή τους από τους 
μηχανισμούς ανύψωσης. 
β. Η συγκόλληση των κύριων χαλυβδοελασμάτων του σώματος των κάδων θα γίνεται εσωτερικά ή 
εξωτερικά με αδιάκοπη και συνεχή ή τμηματική ραφή έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους, 
ενώ ο πυθμένας του θα είναι διαμορφωμένος σε μονοκόμματη λεκάνη χωρίς ραφές,  
γ. Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος θα τερματίζει υποχρεωτικά σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο σχήματος (Π) με στρογγυλεμένες γωνίες και πρόβλεψη ειδικού 
υπερυψωμένου χείλους για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός του κάδου και την διαφυγή 
δυσάρεστων οσμών.  
δ. Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από υπερφορτώσεις και 
μηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώμα των κάδων  επί ποινή αποκλεισμού θα έχει κατάλληλες πολλαπλές 
και συνεχόμενες βαθιές πρεσσαριστές κάθετες νευρώσεις με καθαρο εξωτερικό φάρδος τουλάχιστον 60mm 
και τουλαχιστον 4 σε κάθε πλευρα του καδου (μπροστινή, πισινή, πλαινές), επίσης, στην πρόσοψη του κάδου 
θα υπάρχει ειδική πρεσσαριστή εσοχή μεγέθους κατά ελάχιστο 100Χ250 χιλιοστά και βάθους κατά ελάχιστο 2 
χιλιοστά ικανή να φιλοξενήσει και να προστατέψει το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του φορέα από 
μηχανικές καταπονήσεις κατά την αποκομιδή και πλύση των κάδων από τα ανάλογα οχήματα, επίσης θα 
φέρει εξωτερικά δύο πρόσθετες ενισχυτικές γονατίδες μήκους τουλάχιστον 200 χιλιοστών οι οποίες θα έχουν 
ειδικές πρεσσαριστές νευρώσεις για μέγιστη ενίσχυση  στα σημεία στρέψεως πάχους τουλάχιστον 2 
χιλιοστών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραμορφώσεων κατά τη χρήση τους. 

 

ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα δύο μεταλλικά 
διαμορφωμένα πλαίσια (κιθάρες) ηλεκτροσυγκολλημένες τόσο στο σώμα του κάδου αλλά και στους πείρους 
ανάρτησης, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια και ισχυροποίηση του μηχανισμού ανάρτησης ενάντια 
στις παραμορφώσεις από την υπερφόρτωση.  Οι πείροι ανάρτησης θα είναι κατασκευασμένοι  από σωλήνα 
βαρέως τύπου διαμέτρου 40 (+/- 2) χιλιοστών, μήκους τουλάχιστον 45χιλιοστών σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840-
2/5/6 οριζόμενα, και πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών. 
 

στ. Ο πυθμένας των κάδων θα αποτελείται υποχρεωτικά από ενιαίο χαλυβδόφυλλο πρεσσαριστό 
ύψους τουλάχιστον τρειων (3) εκατοστών με πρεσσαριστές  οριζόντιες και κάθετες νευρώσεις για 
μέγιστη αντοχή σε παραμορφώσεις ενώ στην άκρη αυτού εντός ειδικής πρεσσαριστής λεκάνης 
μεγέθους τουλάχιστον 130χ350χιλ. θα υπάρχει επι ποινή αποκλεισμού οπή αποχέτευσης διαμέτρου 
τουλάχιστον 56 χιλιοστών με ηλεκτροσυγκολλημένη ανάλογη σωλήνα κατάλληλη για την άνετη εκροή 
υγρών κατά το πλύσιμο κάδων . Η οπή αποχέτευσης θα καλύπτεται με πλαστικό πώμα ώστε εύχρηστα 
και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα αποτρέποντας τα 
υγρά απορριμμάτων καθώς και τα υγρά μετά το πλύσιμο των κάδων να διαφεύγουν στον 
περιβάλλοντα χώρο.  
Ο  ειδικός ενισχυμένος πυθμενας είναι πάχους 2 χιλιοστών  και στηρίζεται στίς  κονσόλες ανάρτησης 
που είναι βαρέως τύπου, από χαλυβδοέλασμα πάχους 4 χιλιοστών, σχήματος Π έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις μηχανικές καταπονήσεις. Οι 
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κονσόλες είναι συγκολλημένες σε έδρα πάχους 3mm με στρογγυλεμένες άκρες που αγκαλιάζουν τον 
πάτο του κάδου σε δυο σημεία δηλαδή στην μεγάλη και μικρή πλευρά κάθε γωνίας. Για την αποφυγή 
παραμορφώσεων αντηρίδες μετάλλου πάχους 2χιλ. πρέπει να ηλεκτροσυγκολληθουν σε στρατηγικά 
σημεία του πυθμένα. 
 
ζ. Στο κυρίως σώμα των κάδων θα υπάρχουν εργονομικά κατανεμημένες τουλάχιστον έξι (6) χαλύβδινες 
στιβαρής κατασκευής και εύχρηστες χειρολαβές για την εύκολη μετακίνηση τους κατασκευασμένες από 
χάλυβα παχους 3χιλ. δυο από τις χειρολαβές θα βρίσκονται στην εμπρόσθια πλευρα του καδου 
 

 

2. Το καπάκι (σκέπαστρο) 
α.  Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με διπλό τοίχωμα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει 
ανθεκτικότητα. 

β.  Εντονη κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις) με κορυφή υψους 140mm περίπου πάνω από το Π του κάδου, 
ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή. 

γ.  Να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο διπλού τοιχώματος και πάχους περίπου 5 
χιλιοστών (2.5mm κάθε τοίχωμα), να διαθέτει σταθερότητα κατασκευής και να περιορίζει τις επιπτώσεις από 
αναφλέξεις. Ο τροπος κατασκευης του να του παρέχει τη δυνατότητα, να έχει ελαστική παραμόρφωση, να 
αντεχει σε ακραιες καιρικές συνθηκες και να μην επηρεάζεται από την υπεριώδη ακτινιβολια και τον παγετό. 
Δεξιά και αριστερά των τοξοειδών νευρώσεων στα σημεια επαφής και λειτουργίας με τις λάμες του 
ποδομοχλού θα πρέπει επι ποινή αποκλεισμού να υπάρχουν ειδικές ενισχυσεις πάχους 30mm επι πλέον του 
κυρίως σώματος του καπακιού, ενώ επάνω στις ενισχύσεις θα υπάρχουν ευθείες κάθετες νευρώσεις 
συνολικού μήκους περίπου 600mm και φάρδους 60mm που θα εξασφαλίζουν την απροσκοπτη λειτουργία 
του ποδομοχλου ως προς το καπάκι ενώ εσωτερικά θα φέρουν προσθετα γαλβανιζέ λαμάκια για την μείωση 
της τριβής  
δ.Το καπάκι ανάγλυφα θα φέρει τα στοιχεία  του κατασκευαστικού του οίκου και το μοντέλο του, τα στοιχεία 
του κατασκευαστή των κάδων εντός ειδικής πρεσσαριστής εσοχής, και το σημα απογορευτικού φωτιας και 
βανδαλισμού. 
ε. Το καπάκι επι ποινή αποκλεισμου θα φέρει προεγκατασταση κλειδαριάς με τρίγωνο κλειδι, ώστε να μπορει 
να εφαρμόσει σε αυτό κλειδαρια χωρίς ιδιοκατασκευες. 
στ. Το πλαστικό καπάκι επι ποινή αποκλεισμού θα φερει εμπρόσθια τρεις πρεσσαριστές χειρολαβές. 
ζ. Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωση τους στο απορριμματοφόρο το άνοιγμα του καπακίου να 
επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος θα επιστρέφει στη αρχική 
του θέση. Ο χρωματισμός του θα γίνει με προσθήκη χρωστικής στην πρώτη ύλη κατά την επεξεργασία ενώ 
δεν θα προσβάλλεται από την υπέρθρη και υπεριώδη ακτινοβολία. Να συνδέεται στο κυρίως σώμα με 
κατάλληλους στιβαρής κατασκεύης μεντεσέδες διαμορφωμένους σε χειρολαβές, που εδράζονται στην 
επάνω,πισω πλευρά των κάδων, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία από μηχανικές καταπονήσεις. 
η. Οι καδοι θα φέρουν σύστημα ποδομοχλου για το άνοιγμα του καπακιού κατασκευασμένο από σωλήνα φ26 
με λάμες ανάρτησης παχους τουλάχιστον 5mm, η προσαρμογή του θα γίνετε σε ηλεκτροσυγκολλημένες 
βάσεις στην κατω πλευρα του πυθμένα. 
 
3. Τροχοί – Ανάρτηση 
 

Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι: 
 

α. Βαρέως τύπου ανεξάρτητοι αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές 
ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου  200 χιλιοστών, και αντοχής φορτίου, 
τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 
β. Κάθε τροχός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να 
περιστρέφεται και στον κάθετο άξονά του κατά 360, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται 
εύκολη η μετατόπισή τους. 
γ. Οι τροχοί θα πρέπει να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες 
ανάρτησης και η ενσωμάτωσή τους θα επιτυγχάνεται με 4 βίδες και αντίστοιχα παξιμάδια 
ασφάλειας ο κάθε ένας. 
δ. Οι κονσόλες ανάρτησης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, από χαλυβδοέλασμα πάχους 
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τουλάχιστον 4 χιλιοστών,  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις 
μηχανικές καταπονήσεις,  θα είναι συγκολλημένες σε κάθε γωνία.   
ε. Θα πρέπει να φέρουν πέδηση, που θα περιλαμβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο 
εμπρόσθιους τροχούς, για την ακινητοποίηση τους. 
 

4. Διαστάσεις – Χωρητικότητα -Βάρη 
 

α. Οι διαστάσεις των κάδων θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6.  
β. Tο βάρος κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120 κιλά, ώστε να είναι εύχρηστος και να μην 
καταπονεί τους εργαζομένους στην καθαριότητα. 
γ. To ωφέλιμο φορτίο των κάδων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 440 κιλά. 

 

5. Άλλα στοιχεία 
α. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν δύο αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ 
έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 

β. Ο κατασκευαστής των κάδων θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού: 
ISO 9001 , 14001, και 18001 , πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας ΕΝ-840 /2/5/6 από φορέα διαπιστευμένο από 
τον ΕΣΥΔ με τις εκθέσεις επιθεώρησης, πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με την 
οδηγία ΕΝ ISO 9606 για όλα τα πάχη λαμαρίνας του κάδου με τις εκθέσεις δοκιμών,  πιστοποιητικό 
ογκομέτρησης με τις εκθέσεις επιθεώρησης ,  
βεβαίωση εργοστασίου γαλβανίσματος κατά ΕΝ ISO 1461:2009, πιστοποιητικό συγκολλήσεων κατά EN ISO 
3834-4:2005 καθώς και δήλωση συμμόρφωσης σήματος CE & ΕΚ κατασκευαστή.  
 
γ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να 
προσκομίσει πιστοποιητικά  διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001,14001,18001για το 
παρεχόμενο service, συμβόλαιο  αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των μεταλλικών κάδων.  
 
δ. Στο κυρίως σώμα των μεταλλικών κάδων, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα μπροστά και πίσω  τα 
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου ανάγλυφα. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Φορέα σε pvc αυτοκόλλητο εντός της ειδικής πρεσσαριστής 
εσοχής. 
 Σε αυτοκόλλητο PVC επίσης θα αναγράφεται:                  
   α) Επωνυμία κατασκευαστικού οίκου. 
   β) Ονομαστική χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.                           
    γ) Έτος κατασκευής του κάδου  
   δ) Ημερομηνία κατασκευής. 
   ε) Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 
   ζ) Τύπος του κάδου . 
   η) Το ωφέλιμο φορτίο του κάδου. 
   θ) Αριθμός σειράς παραγωγής. 
   ι) Μέγιστη ικανότητα φορτώσεως σε kg. 
 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 770 ΛΙΤΡΩΝ 

Γενικά χαρακτηριστικά – Περιγραφή 
1. Οι προς προμήθεια κυλιόμενοι, μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναι πρόσφατης, όχι 

πέραν του έτους κατασκευής, χωρητικότητας 770 λίτρων, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή 
και υγιεινή απόθεση των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων. 

2. Το σχήμα, οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής τους θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6. 

3. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να δέχονται 
χωρίς φθορά σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. 

4. Να φέρουν 4 τροχούς έναν σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και σύστημα ανάρτησης για την 
ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς 
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απορριμματοφόρων οχημάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα μονο με πείρους 
ανάρτησης. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής ποιότητας χαλυβδοελάσματα, πάχους 2 χιλιοστών για τον 
πυθμένα και 1,50 χιλιοστών για το σώμα, με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση κατά EN ISO 1461 μετά την 
πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών σε πλήρες μπάνιο εγγυημένης 
καθαρότητας ψευδαργύρου 99,9%,  έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά από την διάβρωση. 

1. Το κυρίως σώμα (ΚΟΡΜΟΣ)  
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα άνω συνεχώς 
αυξανόμενη διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή σταθερότητά τους έναντι τυχόν 
ανατροπής τους καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίμματα με ολίσθηση κατά την ανατροπή τους 
από τους μηχανισμούς ανύψωσης. 
β. Η συγκόλληση των κύριων χαλυβδοελασμάτων του σώματος των κάδων θα γίνεται εσωτερικά ή 
εξωτερικά με αδιάκοπη και συνεχή ή τμηματική ραφή έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους, 
ενώ ο πυθμένας του θα είναι διαμορφωμένος σε μονοκόμματη λεκάνη χωρίς ραφές,  
γ. Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος θα τερματίζει υποχρεωτικά σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο σχήματος (Π) με στρογγυλεμένες γωνίες και πρόβλεψη ειδικού 
υπερυψωμένου χείλους για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός του κάδου και την διαφυγή 
δυσάρεστων οσμών. 
δ. Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από υπερφορτώσεις και 
μηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει κατάλληλες πολλαπλές και συνεχόμενες βαθιές 
πρεσσαριστές κάθετες νευρώσεις τουλαχιστων 2 σε κάθε πλευρα του καδου. Στην πρόσοψη του κάδου και 
επί ποινή αποκλεισμού θα υπάρχει ειδική πρεσσαριστή εσοχή μεγέθους κατά ελάχιστο 100Χ250 χιλιοστά και 
βάθους κατά ελάχιστο 2 χιλιοστά ικανή να φιλοξενήσει και να προστατέψει το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία 
ιδιοκτησίας του φορέα από μηχανικές καταπονήσεις κατά την αποκομιδή και πλύση των κάδων από τα 
ανάλογα οχήματα, επίσης θα φέρει εξωτερικά δύο πρόσθετες ενισχυτικές γονατίδες μήκους τουλάχιστον 200 
χιλιοστών οι οποίες θα έχουν ειδικές πρεσσαριστές νευρώσεις για μέγιστη ενίσχυση  στα σημεία στρέψεως 
πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραμορφώσεων κατά τη 
χρήση τους. 

ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα δύο μεταλλικά 
διαμορφωμένα πλαίσια (κιθάρες) ηλεκτροσυγκολλημένες  τόσο στο σώμα του κάδου αλλά και στους πείρους 
ανάρτησης, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια και ισχυροποίηση του μηχανισμού ανάρτησης ενάντια 
στις παραμορφώσεις από την υπερφόρτωση.  Οι πείροι ανάρτησης θα είναι κατασκευασμένοι  από σωλήνα 
βαρέως τύπου διαμέτρου 40 (+/- 2) χιλιοστών, μήκους τουλάχιστον 45χιλιοστών σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 
840-2/5/6 οριζόμενα, και πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών. 
 

στ. Ο πυθμένας των κάδων θα αποτελείται υποχρεωτικά από ενιαίο χαλυβδόφυλλο πρεσσαριστό 
ύψους τουλάχιστον τρειων (3) εκατοστών με πρεσσαριστές   νευρώσεις για μέγιστη αντοχή σε 
παραμορφώσεις ενώ στην άκρη αυτού θα υπάρχει οπή αποχέτευσης διαμέτρου τουλάχιστον 56 
χιλιοστών με ηλεκτοσυγκολλημένη ανάλογη σωλήνα κατάλληλη για την άνετη εκροή υγρών κατά το 
πλύσιμο κάδων. Η οπή αποχέτευσης θα καλύπτεται με πλαστικό πώμα ώστε εύχρηστα και με απλή 
στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα αποτρέποντας τα υγρά 
απορριμμάτων καθώς και τα υγρά μετά το πλύσιμο των κάδων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα 
χώρο. Για την αποφυγή παραμορφώσεων αντηρίδες μετάλλου πάχους 2χιλ. πρέπει να 
ηλεκτροσυγκολληθουν σε στρατηγικά σημεία του πυθμένα. 
 
ζ. Στο κυρίως σώμα των κάδων θα υπάρχουν εργονομικά κατανεμημένες δεξια,αριστερα και μπροστά 
τουλάχιστον έξι (6) χαλύβδινες στιβαρής κατασκευής και εύχρηστες χειρολαβές για την εύκολη μετακίνηση 
τους κατασκευασμένες από χάλυβα παχους 3χιλ.  
 
2. Το καπάκι (σκέπαστρο) 
α. Το καπάκι θα πρέπει  να είναι πλαστικό,διπλού τοιχώματος, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει 
κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα πάνω με τη βοήθεια   χειρολαβής. 
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β. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο  
γ. Ο τρόπος κατασκευής του θα παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης, αντοχής σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες και μη επηρεασμού από υπεριώδη ακτινοβολία. 
δ. Θα καλύπτει το άνοιγμα του κάδου επικαθήμενο πλήρως πάνω στο πλαίσιο Π στο χείλος του ανοίγματος 
ώστε να μην εκλύονται οσμές στο περιβάλλον ούτε να εισέρχονται έντομα εντός του κάδου και θα συνδέεται 
με αυτό με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες διαμορφώνοντας δύο χειρολαβές που εδράζονται 
στην επάνω και οπίσθια πλευρά των κάδων. 
ε. Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού θα 
επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος θα επιστρέφει στην αρχική 
του θέση (κλειστό). 
ζ. Το χρώμα του καπακιού θα πρέπει να είναι πράσινο ενώ για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα ο χρωματισμός 
θα έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη προτού αυτή επεξεργαστεί. 

 
 

3. Τροχοί – Ανάρτηση 
 

Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι: 
 

α. Βαρέως τύπου ανεξάρτητοι αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές 

τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 
β. Κάθε τροχός θα πρέπει να έχει την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να 

εύκολη η μετατόπισή τους. 
γ. Οι τροχοί θα πρέπει να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες 
ανάρτησης και η ενσωμάτωσή τους θα επιτυγχάνεται με 4 βίδες και αντίστοιχα παξιμάδια 
ασφάλειας ο κάθε ένας. 
δ. Οι κονσόλες ανάρτησης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, από χαλυβδοέλασμα πάχους 
τουλάχιστον 4 χιλιοστών,  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις 
μηχανικές καταπονήσεις,  θα είναι συγκολλημένες σε έδρα πάχους τουλάχιστον 3mm με στρογγυλεμένες 
άκρες που θα αγκαλιάζουν τον πάτο του κάδου σε δυο σημεία δηλαδή στην μεγάλη και μικρή πλευρά κάθε 
γωνίας.   
ε. Θα πρέπει να φέρουν πέδηση, που θα περιλαμβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο 
εμπρόσθιους τροχούς, για την ακινητοποίηση τους.  
 

4. Ποδομοχλός 
 

Οι καδοι θα φέρουν σύστημα ποδομοχλου για το άνοιγμα του καπακιού κατασκευασμένο από σωλήνα φ26 
με λάμες ανάρτησης παχους τουλάχιστον 5mm, η προσαρμογή του θα γίνετε σε ηλεκτροσυγκολλημένες 
βασεις στην κατω πλευρα του πυθμένα. 
 

5. Διαστάσεις – Χωρητικότητα -Βάρη 
 

α. Οι διαστάσεις των κάδων θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-2/5/6.  
β. Tο βάρος κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 110 κιλά, ώστε να είναι εύχρηστος και να μην 
καταπονεί τους εργαζομένους στην καθαριότητα, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται τοβάρος του 
ποδομοχλού ανοίγματος καπακιού, το οποίο θα πρέπει στην τεχνική προσφορά, να αναγράφεται χωριστά. 
γ. To ωφέλιμο φορτίο των κάδων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 300  κιλά. 

 

6. Άλλα στοιχεία 
α. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν δύο αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ 
έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 

β. Ο κατασκευαστής των κάδων θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 , 14001, και 18001, πιστοποιητικά ελέγχου 
ποιότητας ΕΝ-840 /2/5/6 από φορέα διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ με τις εκθέσεις επιθεώρησης,  
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πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ ISO 9606 για όλα τα πάχη 
λαμαρίνας του κάδου με τις εκθέσεις δοκιμών,   πιστοποιητικό ογκομέτρησης με τις εκθέσεις επιθεώρησης , 
βεβαίωση εργοστασίου γαλβανίσματος κατά ΕΝ ISO 1461:2009, πιστοποιητικό συγκολλήσεων κατά EN ISO 
3834-4:2005 καθώς και δήλωση συμμόρφωσης σήματος CE & ΕΚ κατασκευαστή. 
 
γ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να 
προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001,14001,18001για το 
παρεχόμενο service, συμβόλαιο  αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των μεταλλικών κάδων.  
 
δ. Στο κυρίως σώμα των μεταλλικών κάδων, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα  τα στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου ανάγλυφα μπροστά και πίσω. 
Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Φορέα σε pvc αυτοκόλλητο εντός της ειδικής πρεσσαριστής 
εσοχής. 
 Σε αυτοκόλλητο PVC επίσης θα αναγράφεται:                  
   α) Επωνυμία κατασκευαστικού οίκου. 
   β) Ονομαστική χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.                           
    γ) Έτος κατασκευής του κάδου  
   δ) Ημερομηνία κατασκευής. 
   ε) Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 
   ζ) Τύπος του κάδου . 
   η) Το ωφέλιμο φορτίο του κάδου. 
   θ) Αριθμός σειράς παραγωγής. 
   ι) Μέγιστη ικανότητα φορτώσεως σε kg. 
 
 

 

 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 660 ΛΙΤΡΩΝ 

               ΓΕΝΙΚΑ 

  Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής θα είναι πρόσφατης κατασκευής και θα ακολουθούν τα STANDARDS 
ΕΝ 840 –2/5/6 και θα είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά , εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και 
αντικείμενα με μεγάλο όγκο. 

Η χωρητικότητα των κάδων είναι 660 λίτρα . 
Οι κάδοι θα φέρουν ειδικά ενισχυμένο χείλος ώστε να είναι δυνατή η ανύψωση τους και με ανυψωτικό 

σύστημα τύπου χτένας. 
Οι κάδοι θα φέρουν τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη 

μετακίνηση τους και την εργονομική χρήση τους. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 Όλα τα επιμέρους τμήματα του κάδου ( κυρίως σώμα καπάκι κ.λπ.) θα είναι κατασκευασμένα από 

πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους που θα περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού 
από υπεριώδεις ακτίνες. Θα είναι πρωτογενές υλικό και θα έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές 
και υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές και σε χημικές αντιδράσεις.  

Το υλικό κατά την έκχυση θα έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία και έχει  
πάχος 5 χιλιοστά. 

Θα είναι πρόσφατης κατασκευής, μεγάλης αντοχής , κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση 
οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων. Να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, που αφορούν σχήμα ,διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και να ανταποκρίνονται 
προς την Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-2/5/6.    

  
 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΚΟΡΜΟΣ  

Το κυρίως σώμα του κάδου να έχει σχήμα τετράγωνο (κόλουρης πυραμίδας) με το προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόμενη διατομή που να εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα έναντι τυχούσας ανατροπής, 
καθώς και την πλήρη εκκένωση τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση , κατά την διάρκεια της στρέψης  
της από το μηχανισμό ανύψωσης του απορριμματοφόρου. 





 27 

  Ο κάδος θα έχει οπή στον πυθμένα για την απορροή  των υγρών κατά το πλύσιμο ή των 
βρόχινων νερών ή άλλων υγρών για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών. 

Το χείλος του κάδου περιμετρικά να τερματίζει στο επάνω μέρος σε πλαίσιο σχήματος «Π» ,με 
πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη ,για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων.  

Για την ανύψωση και ανατροπή τους να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα ισχυρούς πείρους ανάρτησης 
διαμέτρου Φ 40+- 2mm (χιλιοστά) μήκους 50mm (χιλιοστά) και ειδική υποδοχή κατά την χύτευση 
σχήματος κτένας, στο μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840-2/5/6.   

 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ.  

      Το  καπάκι του   κάδου θα είναι επίπεδης μορφής με πρεσσαριστές νευρώσεις και ενισχυμένες 
αρθρώσεις  και να λειτουργεί χειροκίνητα με ενσωματωμένες χειρολαβές και  να έχει δυνατότητα 
αναστροφής αυτού. Το καπάκι θα συνδέεται στον κορμό με σταθερό και ενισχυμένο τρόπο ώστε να 
αποφεύγετε η απώλεια τους κατά την χρήση. 

Θα φέρει εσοχή βάθους 5cm κατά μήκος του μπροστινού μέρους με τις αντίστοιχες 
νευρώσεις που λειτουργεί και ως χειρολαβές, ώστε να διευκολύνει καλύτερα το άνοιγμα για την 
τοποθέτηση των απορριμμάτων. 

  Το άνοιγμα του καπακιού θα γίνεται με απλή κίνηση του χεριού και με ποδομοχλό στιβαρής 
κατασκευής που η τοποθέτησή του να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανοίγονται οπές στον 
πυθμένα του κάδου. 

 
 
ΤΡΟΧΟΙ  
       

Οι τροχοί των κάδων θα είναι βαρέως τύπου ανεξάρτητοι ο καθένας σε κίνηση με διάμετρο Φ 200 
και αντοχή φορτίου τουλάχιστον 185kg o κάθε ένας. 

Καθε τροχός θα έχει την δυνατότητα να κινείται τόσο σε οριζόντιο , όσο και σε κάθετο άξονα κατά 
360 μοίρες έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος για να είναι εύκολη η μετατόπιση του.  Οι δύο 
μπροστινοί τροχοί θα έχουν σύστημα πέδησης με ποδόφρενο το οποίο ενεργοποιείτε με απλό 
πάτημα του ποδιού. 

Επίσης ο κάθε τροχός θα στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέως και θα 
συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένη ικανή να 
δέχεται  τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά την χρήση του κάδου. 

 
 
ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
    Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του θα υπάρχει ειδική οπή με    
    σπείρωμα για την εκροή υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή θα 
    καλύπτεται με ειδικό καπάκι και θα έχει απόλυτη στεγανότητα. 
 
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 

απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα τύπου χτένας και βραχιόνων . Η διαμόρφωση των 
κάδων θα είναι τέτοια ώστε είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από 
ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και Διεθνή αγορά καθώς και να είναι δυνατόν 
να ανυψωθούν από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.  

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑ: πράσινο.  
Στις δύο πλευρές θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 2019. 
Να προσκομιστεί πιστοποιητικό δοκιμών εφελκυσμού, σκληρότητας, αναφλεξιμότητας και 
ευφλεξιμότητας, και αντοχής σε διαβρωτικά υλικά. ISO 9001 και 14001 του κατασκευαστή. Πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης κατά ΕΝ 840-2/5/6 και Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή.   
Επίσης πάνω στον κάδο θα υπάρχει ανάγλυφη εκτύπωση με τον οίκο κατασκευής, 
ημερομηνία κατασκευής, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, ωφέλιμο φορτίο κάδου 
εκφρασμένο σε kg και ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt 
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                     ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ 

Οι πλαστικοί επίστυλοι απορριμματοδέκτες θα : 
 

 Είναι πρόσφατης κατασκευής πλαστικοί , χωρητικότητας 50 λίτρων μεγάλης αντοχής , 
κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρώς απορριμμάτων από τους διερχόμενους 
πεζούς. 

 

 Eίναι φυσιολογικά αβλαβείς , ανθεκτικοί στην διάβρωση , απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές 
ουσίες. 

 

 Διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους ελαστικά τοιχώματα και αντοχή , σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

 Να μην καταστρέφονται εύκολα και να συμβάλουν με την παρουσία τους στην αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος. 

 

 Μπορούν να τοποθετηθούν σε  στύλο μεμονωμένα. 
 
Το κυρίως σώμα και το σκέπαστρο των απορριμματοδεκτών θα έχουν μονομπλόκ χύτευση , με εκχυση 
πλαστικού υπό πίεση INJECTION  από πρωτογενές πολυαιθυλένιο , που  διασφαλίζει ομοιόμορφη 
κατανομή ιδιοτήτων σε όλα τα σημεία του κάδου. 
Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα το χρώμα του θα έχει επιτευχθεί στην Α ύλη προτού αυτή 
επεξεργαστεί.  
Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 50 λίτρα έτσι ώστε σε περίπτωση τοποθέτησης τους σε κολώνες 
φωτισμού και πεζοδρομία να μην δημιουργούν ενόχληση σε διερχόμενους πεζούς. 
 
Το κυρίως σώμα (κορμός) 
Το κυρίως σώμα των κάδων θα αποτελείται από πλαστικό υψηλού μοριακού βάρους με χύτευση 
μονομπλόκ και έκχυση πλαστικού υπό πίεση INJECTION από πρωτογενές πολυαιθυλένιο.  
 
Το καπάκι (σκέπαστρο) 
Το καπάκι θα είναι κυρτό και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει προς 
τα επάνω με το ξεκλείδωμα του. Στην πρόσοψη θα υπάρχει θυρίδα ικανών διαστάσεων  για την άνετη 
ρίψη ελαφρών απορριμμάτων από τους πεζούς και για αποτροπή κατά το δυνατόν της εισόδου των 
όμβριων υδάτων στον κάδο. 
Το καπάκι θα φέρει κλειδαριά με κλειδί τριγωνικής διατομής που θα επιτρέπει την απασφάλιση του 
κάδου , την αφαίρεση και το άδειασμα του . 
Θα συνδέεται μέσω κατάλληλων πείρων και ελατηρίων , σε διαμορφωμένη μεταλλική βάση που 
εδράζεται στην πίσω πλευρά των απορριμματοδεκτών. 
 
Στύλος στήριξης. 
Ο στύλος στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο σωλήνα πάχους 1,50 χιλιοστών , 
ικανής διαμέτρου Φ60 συνολικού ύψους 1,20 μέτρου .  
 
Οι κάδοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001,14001 του 
κατασκευαστή 
 
Ονομαστική χωρητικότητα : 50 λίτρων. 
Χρώμα κάδου : πράσινο. 
 

 

 

 

ΜΟΝΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 35 LT  

Μεταλλικός  μονός επίστυλος απορριμματοδέκτης  χωρητικότητας 35 λίτρων . Θα είναι βαμμένος 
ηλεκτροστατικά με χρώμα RAL που θα καθορίσει η υπηρεσία. 
Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα,  από ένα εξωτερικο κάδο, και ένα εσωτερικό  (κουβαδάκι) . 
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 Ο εσωτερικός κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0,70 mm και θα φέρει 
από δυο χειρολαβές έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποκομιδή των απορριμμάτων ενώ στο κάτω μέρος 
‘’πάτος’’ θα υπάρχουν τρύπες για εκροή βρόχινων νερών.  
 Ο εξωτερικός κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0.70mm ενώ θα φέρει 
διακοσμητικές στρογγυλές τρύπες περιμετρικά αναμεσά από νευρώσεις που θα έχει τόσο στο άνω όσο 
και στο κάτω μέρος του. Οι διακοσμητικές τρύπες θα είναι διαμέτρου περίπου 10mm ώστε να μην χωράν 
δάχτυλα χεριών και υπάρχουν τραυματισμοί. Το επάνω μέρος του κάδου θα έχει περιμετρικά χείλος 
κυλινδρικής μορφής ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί. Στο κάτω μέρος ‘’πάτος’’ θα υπάρχουν 
κατάλληλες τρύπες για την εκροή του βρόχινου νερού. 
 
Η βάση του θα αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένο (πρεσαριστό) χάλυβα πάχους 3mm σε σχήμα 
τετράγωνου με πλευρά 330 mm και θα φέρει οπές στις τέσσερις γωνίες για την πάκτωση του στο έδαφος 
(τσιμέντο ή πλακόστρωτο) με κατάλληλου διατομής βίδες και ουπές. Πάνω στην βάση θα συγκολλάτε 
ειδικό διαμορφωμένο πλαίσιο σε σχήμα κόλουρης πυραμίδας με στρογγυλεμένες ακμές . Τα δυο φυλά  
χάλυβα θα είναι ειδικά διαμορφωμένα έτσι ώστε οι ενώσεις τους να γίνονται πρεσσάριστα και αόρατα 
ενώ θα ασφαλίζουν με περτσινιά . Ο χρησιμοποιούμενος ειδικά διαμορφωμένος χάλυβας θα είναι 
γαλβάνιζέ πάχους 1.25 mm . Στο επάνω σημείο του κορμού θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος 
ορθοστάτης με σπειροειδή βάση  έτσι ώστε το εξωτερικό καλάθι να εφαρμόζει πλήρως στον ορθοστάτη 
με ειδικά μπουλόνια σε δυο σημεία , για μεγαλύτερη σταθερότητα αλλά και για μετατροπή του μονού σε 
διπλού απορριμματοδεκτη εύκολα και απλά. Στο επάνω μέρος της κολώνας θα υπάρχει διακοσμητικό 
χυτοσίδηρο τελείωμα με ακμές που θα δίνει καλαίσθητο οπτικό αποτέλεσμα . Πάνω στον εξωτερικό κάδο 
θα υπάρχει PVC αυτοκόλλητο  με στοιχεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

      
  Σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο θα υπάρχει  σταχτοθήκη από χάλυβα πάχους  1mm      
       με ειδικό μηχανισμό ανατροπής για καθαρισμό σχήματος εξάπλευρού  . 
 
Ο κατασκευαστής του μονού απορ/κτη θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού: 
ISO 9001 , 14001, και 18001 , πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ ISO 
9606 ,πιστοποιητικό συγκολλήσεων κατά EN ISO 3834-4:2005, ενώ η βαφή του θα πρέπει να γίνει από φορέα 
που διαθέτει qualisteel coat c4. 
 
ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 70 LT 

Μεταλλικός  διπλός επίστυλος απορριμματοδέκτης  χωρητικότητας 70 λίτρων (2Χ27) . Θα είναι βαμμένος 
ηλεκτροστατικά με χρώμα RAL που θα καθορίσει η υπηρεσία. 
Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα,  από δύο εξωτερικούς κάδους, και δύο εσωτερικούς κάδους 
(κουβαδάκια) . 
 Ο εσωτερικός κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0,70 mm και θα φέρει 
από δυο χειρολαβές έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποκομιδή των απορριμμάτων ενώ στο κάτω μέρος 
‘’πάτος’’ θα υπάρχουν τρύπες για εκροή βρόχινων νερών.  
 Ο εξωτερικός κάδος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0.70mm ενώ θα φέρει 
διακοσμητικές στρογγυλές τρύπες περιμετρικά αναμεσά από νευρώσεις που θα έχει τόσο στο άνω όσο 
και στο κάτω μέρος του. Οι διακοσμητικές τρύπες θα είναι διαμέτρου περίπου 10mm ώστε να μην χωράν 
δάχτυλα χεριών και υπάρχουν τραυματισμοί. Το επάνω μέρος του κάδου θα έχει περιμετρικά χείλος 
κυλινδρικής μορφής ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί. Στο κάτω μέρος ‘’πάτος’’ θα υπάρχουν 
κατάλληλες τρύπες για την εκροή του βρόχινου νερού. 
 
Η βάση του θα αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένο (πρεσαριστό) χάλυβα πάχους 3mm σε σχήμα 

τετράγωνου με πλευρά 330 mm και θα φέρει οπές στις τέσσερις γωνίες για την πάκτωση του στο έδαφος 
(τσιμέντο ή πλακόστρωτο) με κατάλληλου διατομής βίδες και ουπές. Πάνω στην βάση θα συγκολλάτε ειδικό 
διαμορφωμένο πλαίσιο σε σχήμα κόλουρης πυραμίδας με στρογγυλεμένες ακμές . Τα δυο φυλά  χάλυβα θα 
είναι ειδικά διαμορφωμένα έτσι ώστε οι ενώσεις τους να γίνονται πρεσάριστα και αόρατα ενώ θα 
ασφαλίζουν με περτσινιά. Ο χρησιμοποιούμενος ειδικά διαμορφωμένος χάλυβας θα είναι γαλβάνιζέ πάχους 
1.25 mm . Στο επάνω σημείο του κορμού θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος ορθοστάτης με σπειροειδή 
βάση  έτσι ώστε το εξωτερικό καλάθι να εφαρμόζει πλήρως στον ορθοστάτη με ειδικά μπουλόνια σε δυο 
σημεία , για μεγαλύτερη σταθερότητα αλλά και για μετατροπή του μονού σε διπλού απορριμματοδεκτη 
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εύκολα και απλά. Στο επάνω μέρος της κολώνας να υπάρχει διακοσμητικό χυτοσίδηρο τελείωμα με ακμές 
που θα δίνει καλαίσθητο οπτικό αποτέλεσμα . Πάνω στον εξωτερικό κάδο θα υπάρχει PVC αυτοκόλλητο  με 
στοιχεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. 
 
  Σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο θα υπάρχει  σταχτοθήκη από χάλυβα πάχους  1mm      
       με ειδικό μηχανισμό ανατροπής για καθαρισμό σχήματος εξάπλευρού  . 
Ο κατασκευαστής του διπλου απορ/κτη θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού: 
ISO 9001 , 14001, και 18001 , πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ ISO 
9606 ,πιστοποιητικό συγκολλήσεων κατά EN ISO 3834-4:2005, ενώ η βαφη του θα πρέπει να γίνει από φορέα 
που διαθέτει qualisteel coat c4. 

 
ΜΟΝΗ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 ΛΙΤΡΩΝ 

Εύχρηστη χειράμαξα για περισυλλογή απορριμμάτων από δρόμους, πλατείες, δοχεία απορριμμάτων κλπ 
χωρητικότητας 80 λίτρων. 
Αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Α) Σώμα καροτσιού (χειράμαξα) 
Β) Τροχοί  
Γ) Γαλβανιζέ κάδος 
 
Α) Σώμα καροτσιού (χειράμαξα) 
Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από άριστης ποιότητας χαλυβδοελάσματα πάχους περίπου 1,5 
χιλιοστά με διακοσμητικές διατρήσεις κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους για μεγάλη σταθερότητα. 
Στο πίσω μέρος θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη μεταλλική θήκη (μικροκιβώτιο) για να τοποθετεί τα 
σύνεργα ο οδοκαθαριστής. 
Στα δύο άκρα του καροτσιού εσωτερικά θα υπάρχουν ειδικές διαμορφωμένες θήκες για την 
επανατοποθέτηση της σκούπας & τσιμπίδας. 
Στους ειδικούς διαμορφωμένους χώρους θα υπάρχει εγγεγραμμένο το λογότυπο του ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ. 
Το σώμα του καροτσιού θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL πράσινο. 
Β) ΤΡΟΧΟΙ 
Η χειράμαξα θα αποτελείται από τρεις (3) τροχούς, δύο μεγάλους πλευρικούς Φ300 σταθερούς με 
εργονομικούς λασπωτήρες και ένα μικρό Φ125 στο μπροστινό τμήμα για εξισορρόπηση του φορτίου. Ο 
μπροστινός τροχός θα διαθέτει ποδόφρενο και θα περιστρέφεται στον κάθετο άξονα του κατά 360 μοίρες 
έτσι ώστε η χειράμαξα να είναι ευέλικτη και να καθίσταται η μετατόπιση της εύκολη. 
 
Γ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΔΟΣ 
Ο  γαλβανιζέ κάδος είναι κυλινδρικος , φέρει ενισχυτικές περιμετρικά ραβδώσεις και δύο άνετες και 
κατάλληλες  χειρολαβές στην ενδιάμεση  ράβδωση εξωτερικά  διαμετρικά αντίθετες για να μπορούν να 
προσθαφαιρούνται εύκολα από τον χρήστη. Η αφαίρεση του κάδου για το άδειασμα γίνετε εύκολα από την 
μπροστινή πλευρά της χειράμαξας ανεμπόδιστα και χωρίς το ξεβίδωμα κάποιου εξαρτήματος. 
Ο κάδος είναι χωρητικότητας 88 λίτρων. 
 
Ο κατασκευαστής της χειράμαξας  θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού: 
ISO 9001 , 14001, και 18001 , πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ ISO 
9606 ,πιστοποιητικό συγκολλήσεων κατά EN ISO 3834-4:2005, ενώ η βαφη της θα πρέπει να γίνει από φορέα 
που διαθέτει qualisteel coat c4. 
 
Έλεγχος, παραλαβή υλικών 

Κατά την παραλαβή , θα ελεγχθεί η ποσότητα, η πληρότητα και η αρτιότητα του παραλαμβανόμενου υλικού 
και η συμφωνία του με τις προδιαγραφές. Εάν το υλικό δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου δεν θα 
παραλαμβάνεται, μέχρι την άρτια αντικατάσταση του. 

          Λέρος,  28/ 05 / 2019    
                                                                                                          Η  Συντάξασα 
 
                                                                                                                Δέσποινα Φιλιππίδη  
                                                                                                            Τεχν.Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                              ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
 Κ.Α. 20/7135.0002 
       ΑΡΧ. ΠΙΣΤ. (29.010,97€ ) 

                                                                                 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝΔ.ΤΙΜΗ 
ΥΛΙΚΟΥ(€) ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ 30 350 € 10.500,00 

2. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 770 ΛΙΤΡΩΝ 15 320 € 4.800,00 

3. 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ 20 160 € 3.200,00 

4. 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ 21 80 € 1.680,00 

5. ΜΟΝΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 35 LT  
17 100 € 1.700,00 

6. ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 70 LT 
14 128 € 1.792,00 

7. ΜΟΝΗ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 

ΛΙΤΡΩΝ 
4 280 € 1.120,00 

 

  
ΣΥΝΟΛΟ 24.792,00 

 

  
ΦΠΑ 17% 4.214,64 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 29.006,64 

 

Λέρος,  28/ 05 / 2019    
                                                                                                          Η  Συντάξασα 
 
 
                                                                                                                Δέσποινα Φιλιππίδη  
                                                                                                            Τεχν.Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ                                              ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
 Κ.Α. 20/7135.0002 
       ΑΡΧ. ΠΙΣΤ. (29.010,97€ ) 

                                                                                     
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

A/A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΦ.ΤΙΜΗ 

ΥΛΙΚΟΥ(€) 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ 30 

  2. 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 770 ΛΙΤΡΩΝ 15 

  3. 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ 20 

  4. 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 ΛΙΤΡΩΝ 21 

  5. ΜΟΝΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 35 LT  
17 

  6. ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΡ/ΚΤΗΣ 70 LT 
14 

  7. ΜΟΝΗ ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 

ΛΙΤΡΩΝ 
4 

   

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

  
ΦΠΑ 17% 

  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

  

 
                                                                                                         ΛΕΡΟΣ, …../……/2019 

                             
                                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα5  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6171] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Τ.Κ. 85400] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Νταλόγλου Κωνσταντίνα] 
- Τηλέφωνο: [2247023632] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithiondlerou@yahoo.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.leros.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):   

«Προμήθεια :”ΚΑΔΩΝ-ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 
CPV: 34928480-6    
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6171] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [29./2019 Μελέτη 
Τεχνικής Υπηρεσίας] 

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

                                                           
5
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

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 αρμόδιοι6 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

[  ] Ναι [ ] Όχι [  ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το 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 
κατάλογο7: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
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 

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

                                                           
6
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

7
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(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 
άλλους8; 

[  ] Ναι [   ] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

 

                                                           
8
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

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

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ9  

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 έντυπο ΤΕΥΔ 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. 

 

                                                           
9
  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.” 
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Δ: 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 καταδίκες10 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση11· 

2 δωροδοκία12,13· 

3 απάτη14· 

4 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες15· 

5 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας16· 

6 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων17. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου18 το οποίο είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

[   ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 

                                                           
10

 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.  

11
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

12
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

13
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

14
 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. 

15
 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. 

16
 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”. 

17
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

18
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), 
ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]19 

Εάν ναι, αναφέρετε20: 
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) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]21 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)22; 

[  ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν23: [……] 

                                                           
19

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

21
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22
 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)  

23
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης24, 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; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;25 

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): 26 
[……][……][……] 

 

                                                           
24

 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).  

25
 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  

26
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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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 δικαίου27 ; 
 

[  ] 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: […….............] 

 
 
Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής (παρ.Α1 του άρθρου 
39 του Ν.4488/2017 που προστέθηκε  στο 
άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, νέος 
υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού από τη 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης):  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 
(Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ;28 
 
 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα29; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 

                                                           
27

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

28
 Παρ.Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 που προστέθηκε  στο άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016, νέος υποχρεωτικός 
λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 

29
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-2063%CE%B41-63203-02-2011-%CF%86%CE%B5%CE%BA-26618-02-2011-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%81%CE%B3-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86-2063%CE%B41-63203-02-2011-%CF%86%CE%B5%CE%BA-26618-02-2011-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να 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 συμφερόντων30, 
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 σύμβασης31; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια32 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: 

                                                           
30

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

31
 Πρβλ άρθρο 48. 

32
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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[……] 

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

[  ] Ναι [  ] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα 
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 εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

 
 

 ΛΕΡΟΣ …./…./2019 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 
 ……………………………. 
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 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. 





 46 

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 
αναφέρονται34, 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 
δωρεάν35. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Λέρου, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο ΤΕΥΔ για 
τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας   «Προμήθεια κάδων-καλαθάκια 
απορριμμάτων» 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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