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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλάτανος, Λέρος 

Πόλη Λέρος 

Ταχυδρομικός Κωδικός ΤΚ 85400 

Χώρα1 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS2 EL421 

Τηλέφωνο 2247 360200, 2247028040 

Φαξ 22470 23401, 22470 28040 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Dimoslerou1@yahoo.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Δέσποινα Ν. Φιλιππίδη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ο Δήμος Λέρου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)6 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 8  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.9 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Δήμος Λέρου, 
Πλάτανος Λέρος, ΤΚ 85400 

 

                                                         
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
 

3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας 

που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
 

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
 

5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή 

(ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
 

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β)  

Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14. 
 

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής 

(L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και 

υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
 

8
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η 

πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : 
………………………..» 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης10 

Η παρούσα σύμβαση αφορά: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.  

Αφορά στην προμήθεια, μεταφορά στο νησί της Λέρου, πλήρη εγκατάσταση στο χώρο του γηπέδου 
εγκατάστασης στην περιοχή με τοπωνύμιο «ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ», διενέργεια δοκιμών, 
εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία των μηχανημάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και 
απροβλημάτιστης λειτουργίας εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α., όπως περιγράφεται στο άρθρο 1.3 της 
παρούσας. 

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αφορά στη λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνει τη 
χρήση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (μεταλλικό 
σκέπαστρο, έργων υποδομής κ.λπ.), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

Το ΤΜΗΜΑ 1 χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός έργου 
2019ΕΠ76700000). Η δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό 
προϋπολογισμού για το 2020 του Δήμου Λέρου ΚΑ 64.7131.0001 και τις ακόλουθες κατανομές: 100.000,00 
€ έτος 2020, 700.000,00 € έτος 2021 και 11.207,80 € έτος 2022. 

 

Το ΤΜΗΜΑ 2 χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Λέρου, με πολυετή δέσμευση πίστωσης, ΚΑ 
30.6265.0005 και τις ακόλουθες κατανομές: 15.000,00 € έτος 2020, 210.000,00 € έτος 2021 και 186.840,00 
€ έτος 2022. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.  

Αφορά στην προμήθεια, μεταφορά στο νησί της Λέρου, πλήρη εγκατάσταση στο χώρο του γηπέδου 
εγκατάστασης στην περιοχή με τοπωνύμιο «ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ», διενέργεια δοκιμών, 
εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία των μηχανημάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και 
απροβλημάτιστης λειτουργίας του παρακάτω εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α., με ευθύνη και μέριμνα του 
προμηθευτή: 

 ενός (1) δεματοποιητή, δυναμικότητας τουλάχιστον 7.0tn/hr για εισερχόμενα σύμμεικτα απόβλητα 
4.400 tn/έτος (CPV: 42921310-4, 42990000-2) 

 ενός (1) μηχανήματος περιτύλιξης (wrapper) (CPV: 42921300-1) 

 ενός (1) περονοφόρου με λαβίδα (CPV: 42415000-8) 

 ενός (1) μεταλλικού στεγάστρου (CPV: 42327000-1) 

 ενός (1) μικρού ελαστιχοφόρου φορτωτή, ελάχιστης μικτής ισχύος 47 HP κατά SAE (CPV: 34144710-
8) 

 έργα υποδομής, που περιλαμβάνουν την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, για την πλήρη 
κατασκευή των εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, εξωτερικού 
φωτισμού. Περιλαμβάνεται επίσης, το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών (χωματουργικές, 
θεμελίωση, Η/Μ εργασίες, επιστρώσεις, κλπ.). (CPV: 45000000-7, 43327000-1)) 
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ΤΜΗΜΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αφορά στη λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και εγκαταστάσεων, που 
περιλαμβάνει τη χρήση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων (μεταλλικό σκέπαστρο, έργων υποδομής κ.λπ.), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (CPV: 
90500000-2). 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των ΑΣΑ Δήμου Λέρου, καινούργιος και 
αμεταχείριστος. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει για τα έργα υποδομής το σύνολο των 
απαιτούμενων σχεδίων, αρχείων και μελετών σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, με όλες τις απαιτούμενες 
υποστηρικτικές μελέτες (όπως γεωτεχνική μελέτη κλπ), για την ασφάλεια του έργου και για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων. Πρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλλει τις σχετικές μελέτες και σχέδια σε 
επίπεδο εφαρμογής προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 1.045.340,00 € πλέον ΦΠΑ. Αναλυτικά, ο 
προϋπολογισμός παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΦΠΑ 

(%) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

1 ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΕΜ. 1 
300.000,0

0 
17% 300.000,00 51.000,00 351.000,00 

2 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 1 80.000,00 17% 80.000,00 13.600,00 93.600,00 

3 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΕ 

ΛΑΒΙΔΑ 
ΤΕΜ. 1 30.000,00 17% 30.000,00 5.100,00  35.100,00 

4 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 

ΤΕΜ. 1 51.800,00 17% 51.800,00 8.806,00   60.606,00 

5 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΜ. 1 
201.540,0

0 
17% 201.540,00 34.261,80 235.801,80 

6 
ΜΙΚΡΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

TEM. 1 30.000,00 17% 30.000,00 5.100,00  35.100,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 
693.340,00 

117.867,8
0 811.207,80 

ΤΜΗΜΑ 2 

1 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. 
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

δέμα 17.600 20 17% 352.000,00 59.840,00 411.840,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΜΗΜΑ 2) 352.000,00 59.840,00 411.840,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 2) 
1.045.340,

00 
177.707,

80 
1.223.047,

80 

 

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της σύμβασης (ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 2)11. 

Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την 

                                                         
11

 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 
περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
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ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Η λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και των εγκαταστάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη από την 
οριστική παραλαβή του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α.. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του υπό δημοπράτηση εξοπλισμού και ο τρόπος χρήσης-λειτουργίας-
συντήρησης κ.λπ., του εξοπλισμού διαχείρισης των απορριμμάτων και των εγκαταστάσεων, περιγράφονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της παρούσας 
διακήρυξης. 

Αναλυτική περιγραφή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
12 της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής13. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως14: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)15, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,16 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών17 

                                                         
12

 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
13

 Η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 
ν. 4412/2016 

14
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 
κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον 
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

15
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

16
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 





 8 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»18, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών 
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»19.   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 32178/19-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΧ5465ΧΙ8-9ΓΧ) & αρ. πρωτ. 54.155/21.05.2019 (ΑΔΑ: 
ΨΩ4Ι465ΧΙ8-ΥΑΛ) απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΡΟΥ» στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) με ΣΑΕΠ 767 της ΠΝΑ και κωδικό έργου 
2019ΕΠ76700000της  

 Την υπ’ αρ. 13/2020 μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»  

 Το με αρ. πρωτ. 1995/03.04.2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006521265) για την έγκριση της 
δαπάνης της προμήθειας, 

 Την με αρ. 230/03.04.2020  (ΑΔΑ: ΨΔΙΑΩΛΓ-Ο4Ι) Απόφαση του Δημάρχου Λέρου με την οποία  

                                                                                                                                                                                           
17

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση 
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την 
επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 

18
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

19
      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις 
εκδίδονται κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών. 
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εγκρίθηκε η ανάληψη πίστωσης 100.000,00€ για το έτος 2020, 700.000,00€ για το έτος 2021 και 
11.207,80€ για το έτος 2022, σε βάρος των πιστώσεων (811.207,80€) της προμήθειας με κωδικό 
Πίστωσης 64.7131.0001. (ΑΔΑΜ: 20REQ006521265, έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος)  και την υπ’ 
αρ. 231/03.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΘ90ΩΛΓ-Σ3Ψ) Απόφαση του Δημάρχου Λέρου με την οποία  εγκρίθηκε η 
ανάληψη πίστωσης 15.000,00€ για το έτος 2020, 210.000,00€ για το έτος 2021 και 186.840,00€ για το 
έτος 2022, σε βάρος των πιστώσεων (411.840,00€) της προμήθειας με κωδικό Πίστωσης 30.6265.0005 
(ΑΔΑΜ: 20REQ006521265, έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος 

 της υπ’ αρ. 73/2020 (ΑΔΑ:ΩΝΝΣΩΛΓ-ΘΓΤ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου περί 
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ως ακολούθως: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ  

www.www.pro
mitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ αρ. 
συστημ. 91037 
  

30-04-2020 και ώρα 
14:00 

30-04-2020 και ώρα 
14:00 

08/06/2020 και ώρα 14:00  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης20  

Προκήρυξη21 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/04/2020 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 22 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 23.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.24:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 91037[εφόσον είναι γνωστός] 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 25 26 27, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

                                                         
20

 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το 
επιλέξει. Πρβλ. άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

21
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 
Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : 
Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

22
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν 
από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη 
δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του 
ν. 4412/2016.   

23
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

24
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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....... 

[συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον 
η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ. 
118/2007 ή του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] . 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)28  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL): www.leros.gr  στην διαδρομή : ……… ► ………. ► …….., στις 30/04/202029.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 
3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α )30  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους31  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

                                                                                                                                                                                           
25

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1

η
 Ιανουαρίου 

2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

26
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. 
άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

27
 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

28
  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, 
ιστοσελίδα α.α.), βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ 
ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 

Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

 

29
 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση 
της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, 
Πρβλ άρθρο 36 της με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού 

30
 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 
παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Σε περίπτωση, που με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι 
δαπάνες δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (πχ ΟΤΑ),  και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση 
σε τμήματα, οι Α.Α. επιμερίζουν τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία 
κάθε τμήματος. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, προτείνεται οι Α.Α. να 
αναλαμβάνουν τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα και  διαμορφώνουν, 
αναλόγως, το παρόν άρθρο της διακήρυξης. 

31
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,32  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2020/S 084-198526 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 20PROC006640167, ΑΔΑ: ΨΣΖΗΩΛΓ-
Χ49), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]33  

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr34. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο35. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

                                                         
32

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 
παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 
62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού 
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από 
τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και 
τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται 
όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 
και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

33
 Για συμβάσεις άνω των ορίων 

34
 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή 
εν μέρει η ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα 
με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 

35
 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών36. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα37 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)38. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 39.  

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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο.40  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα41. 

2.1.5 Εγγυήσεις42 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 

                                                         
36

 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

37
 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) 
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. 

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με 
τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα 
με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

39
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 
4605/2019. 

40
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 

43 του ν. 4605/2019. 
41

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

42
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
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1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)43, 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.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. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν 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: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών44, 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 εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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.45 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή46 για την υποβολή προσφοράς47.  

                                                         
43

  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 
93/31.5.2018), 

44
 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 

45
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, 
οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

46
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

47
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.48   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής49 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής50, που 
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (20.906,00 €). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 08-07-2021, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201651. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού52  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη53 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

                                                                                                                                                                                           
επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από 
αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

48
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

49 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
 

50
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων 
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016). 

51
 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 
(Α' 171) ) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

52
 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

53
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, 
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση 
του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του 
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της 
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση 
του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου54. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

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

                                                         
54

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 
του ν. 4497/2017 
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αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.55 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 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. 56 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.]   
...................................................................................................................................................... 
[Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 2.2.3.1 
και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 περ. α & β του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα διαγράφει την   
παράγραφο αυτή] 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη 
για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της παρ. 2.2.3.2. (παρ. 2 περ. α & β του άρθρου 73) 
αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να 
προβλέψει τη σχετική δυνατότητα η Α.Α. διαγράφεται η παράγραφος  αυτή] 

2.2.3.4. Αποκλείεται57 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις58:  

                                                         
55

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

56
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

57
 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν 
από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση 
νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού 
της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 
ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

58
  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201659,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,60  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 61 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)62. 

                                                         
59

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

60
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 
ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

61
 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά 

με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
62

 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό 
ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη 
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)63 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 64. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201665. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής66  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας67  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

                                                                                                                                                                                           
συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί 
λόγοι αποκλεισμού] 

63
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 
4497/2017. 

64
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

65
  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και 
συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  

66
 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και 
τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης 
(Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους 
οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 
και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω 
κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία 
αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

67
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια68  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων προ του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον ίσο με το 100% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης πλέον ΦΠΑ.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα69  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) να έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον σύμβαση (προμήθεια ή μίσθωση) παρόμοιων ειδών με τα 
ζητούμενα στον παρόντα διαγωνισμό, κατά την προηγούμενη τριετία, στις χώρες που ορίζονται στην 
παράγραφο 2.2.1 της παρούσας διακήρυξης. 
β) να έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον σύμβαση υπηρεσίας δεματοποίησης τουλάχιστον 5.000ton 
απορριμμάτων συνολικά, κατά την προηγούμενη τριετία, στις χώρες που ορίζονται στην παράγραφο 2.2.1. 
της παρούσας διακήρυξης. 
γ) να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει και έναν τουλάχιστον 
Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε., ως υπεύθυνο λειτουργίας του εξοπλισμού δεματοποίησης & των 
εγκαταστάσεων.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης70  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, πώλησης/τεχνικής υποστήριξης 

                                                         
68

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 
ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε 
ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία 
με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

69
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους 
και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. 
μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 
αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. 
μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν 
διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της 
σύμβασης.  

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις 
κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν 
(χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που 
επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι 
οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 
τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε 
ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία 
με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την 

Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

70
 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη 
διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. 
άρθρο 82 ν. 4412/2016). 
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εξοπλισμού επεξεργασίας – διαχείρισης απορριμμάτων και λειτουργίας αυτών. 

β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, πώλησης/τεχνικής υποστήριξης 
εξοπλισμού επεξεργασίας – διαχείρισης απορριμμάτων και λειτουργίας αυτών. 

γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 ή 
ισοδύναμο, πώλησης εξοπλισμού επεξεργασίας – διαχείρισης απορριμμάτων και λειτουργίας αυτών.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς71. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες72. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 73. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 74. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ75 καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.76  

                                                         
71

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 
υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης 
σύμβασης .  

72
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

73
 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

74
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   

75
 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και 
την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, 
Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

76
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη 
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν 
τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών77 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα78 ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.79  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα80 81 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201682. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )83. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.484. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

                                                                                                                                                                                           
Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

77     Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52
 
Α’). 

78
 Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

79
 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

80
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 
προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια 
επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα 
επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα 
της παρ. Β.3 της παρούσας   

81
  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 
66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

82
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

83
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

84
 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους 
τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 
4412/2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν85. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών86. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ο προσωρινός 
ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει αντίστοιχα τα 
παρακάτω δικαιολογητικά.87 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του88. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

                                                         
85

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

86
  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

87
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

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

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

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

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

88
  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.289 περιπτώσεις α και β και 2.2.3.490 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του91. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό 
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων92. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του93 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού94 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

                                                         
89

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να 
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του 
άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου». 

90
 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

91
  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση 
αδ’ του ν. 4605/2019. 

92 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

93
      Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
94

  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών95, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,96 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με 
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το 
οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά 
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 97.και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
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 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   

96
  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

97
 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.98 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,99 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν100 υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
του οικονομικού φορέα, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, 
συνοδευόμενη από αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά 
τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς Ε3 της επιχείρησης, για τις 
τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. 

Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα 
μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών και τα αντίστοιχα ανωτέρω έγγραφα κατά το διάστημα αυτό.  

Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο οικονομικός φορέας προκειμένου αυτός να 
κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών σαν μέσο όρο για το διάστημα αυτό, 
τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης πλέον ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων 
του ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό 
συμμετοχής τους στην ένωση. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν101:  

α) Κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις κατά την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού τριετία, με 
αναφορά, για κάθε παράδοση/μίσθωση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 
τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης, της ποσότητας και της αξίας των ειδών. Οι παραδόσεις 
αποδεικνύονται, εάν ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, με πιστοποιητικά οριστικής παραλαβής τα 
οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή 
μη παράδοση των ειδών και εάν ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, με τα αντίστοιχα επίσημα 
παραστατικά έγγραφα πώλησης/μίσθωσης κ.λπ. 102 

β) Κατάλογο με τις κυριότερες συμβάσεις υπηρεσιών δεματοποίησης τουλάχιστον 5.000ton απορριμμάτων 
συνολικά κατά την προηγούμενη του έτους του διαγωνισμού τριετία, που εκτελέστηκαν με αναφορά στην 
αξία της σύμβασης, το αντικείμενο της, τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων, τους εργοδότες, τα 
ποσοστά συμμετοχής στον ανάδοχο της σύμβασης, τη δυναμικότητα, συνοδευόμενη εάν μεν ο αποδέκτης 

                                                         
98

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, 
κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα 
σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

99
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

100
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική 
ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), 
τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει 
θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

101
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα 
κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

102
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα 
κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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είναι αναθέτουσα αρχή, από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης και πιστοποιητικά ολοκλήρωσης και ορθής 
εκτέλεσής της που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός 
φορέας, με βεβαίωση του φορέα αυτού συνοδευόμενη από αντίγραφο της σχετικής Σύμβασης ή εάν δεν 
υφίσταται έγγραφη σύμβαση, σχετικά τιμολόγια.  

γ) Πίνακα στον οποίο θα παρουσιάζεται το απαιτούμενο προσωπικό, με αναφορά στους τίτλους σπουδών 
και επαγγελματικών προσόντων. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά.103 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  104. Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους105 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
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 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
ή/και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα 
παράγραφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

104
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  

105
 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.106 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης107  

Κριτήριο ανάθεσης108 της Σύμβασης109 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:    

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ (10%) 

Κ1 Γενικά  2% 

Κ2 Δυναμικότητα 2% 

Κ3 Ισχύς και συμπίεση 1,5% 

Κ4 Δυνατότητα ρύθμισης μήκους δεμάτων 1,5% 

Κ5 Απόδοση και κύκλος εργασίας 1,5% 

Κ6 Δυνατότητα απόμακρης διαχείρισης & λοιπά στοιχεία 1,5% 

ΙΙ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ(7%) 

Κ7 Γενικά 2% 

Κ8 Δυναμικότητα 2% 

Κ9 Δυνατότητα απόμακρης διαχείρισης 1,5% 

Κ10 Λοιπά στοιχεία 1,5% 

ΙΙΙ. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ(2%) 

Κ11 Συνολική αξιολόγηση 2% 

ΙV. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ(1,5%) 

Κ12 Συνολική αξιολόγηση 1,5% 

V. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ(2,5%) 

Κ13 Γενικά  1% 
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 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό 
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο μέσο 

107
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

108
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 
του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται 
από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από 
τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 
υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 
οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

109 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 

296).
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Κ14 Ειδικά 1,5% 

VΙ. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ(25%) 

Κ15 Γενικά, Τύπος, Βάρος και Διαστάσεις 2,5% 

Κ16 Κινητήρας 3% 

Κ17 Σύστημα ψύξης 2,5% 

Κ18 Υδραυλικό Σύστημα 2,5% 

Κ19 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 2,5% 

Κ20 Σύστημα ελέγχου- Χειριστήρια 2% 

Κ21 Σύστημα πέδησης – στάθμευσης 2,5% 

Κ22 Σύστημα φόρτωσης 4% 

Κ23 Καμπίνα χειρισμού: Στάθμη ηχητικής πίεσης, πίνακας 
ελέγχου, κλπ 

2,5% 

Κ24 Λοιπά στοιχεία 1% 

VΙI. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(2%) 

K25 Συνολική αξιολόγηση 2% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 50% 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Κ26 Παράδοση 15% 

Κ27 Εκπαίδευση 5% 

Κ28 Χρονική διάρκεια διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά  10% 

Κ29 Τεχνική υποστήριξη 10% 

Κ30 Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης 5% 

Κ31 Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης 5% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 50% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100%  

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 110  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς111.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

UT = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

όπου:  

σ1, σ2, …, σν, ο συντελεστής βαρύτητας του εκάστοτε κριτηρίου 

Κ1, Κ2, ….., Κν, βαθμολογία του εκάστοτε κριτηρίου 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 

                                                         
110

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 

111
 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από 
τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ = Προσφερθείσα τιμή / Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη μόνο για το 
σύνολο της σύμβασης (ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 2). 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 112. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά 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 αυτής113. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».114 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 115 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

                                                         
112

      Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012. 

113
 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

114
 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. 
εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 

115
  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.116 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα117, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. 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. 

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. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 118. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.119 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 

                                                         
116

 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

117
 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  

118
 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 

119
 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
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2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής120, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.121 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν122: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 
του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με την παρούσα Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα123 124.  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

                                                         
120

 Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

121
 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία 
πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, 
περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

122
 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 

123
 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 

124
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των 
προσφερομένων ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα 
αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα 
με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Μαζί με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά και τα ακόλουθα 
στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού: 

1) Πλήρη και λεπτομερή «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα του προσφερόμενου εξοπλισμού 
(περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός διαχείρισης Α.Σ.Α., το μεταλλικό στέγαστρο και τα έργα υποδομής). 

2) Πλήρη και λεπτομερή «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για τις απαιτούμενες εργασίες για 
τη λειτουργία της μονάδας δεματοποίησης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (Α.Σ.Α.). 

3) Τους συμπληρωμένους ΠΙΝΑΚΕΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» Π1Α και Π1Β, που 
υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας διακήρυξης. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος υποβάλλει στην 
τεχνική προσφορά τον αντίστοιχο «ΠΙΝΑΚΑ Π4Α ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και «ΠΙΝΑΚΑ Π4Β ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ». 

4) Τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του 
εξοπλισμού, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο υλικό διαθέτει που τεκμηριώνει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους 
με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεις και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, 
ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5) Έγγραφη δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τη χώρα 
προέλευσης και κατασκευής του εξοπλισμού που προσφέρουν, την επιχειρηματική μονάδα (το 
εργοστάσιο) που θα παραχθούν ως και τον τόπο εγκατάστασής του.  

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους 
πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του 
τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή 
μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής 
ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, 
σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία 
δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν 
υπογραφή μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στις Υπηρεσίες Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν 
διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται.  

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή 
μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και 
των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας 
κατασκευής (παραγωγής) των ειδών ούτε ο τόπος εγκατάστασής της που δηλώθηκε με την προσφορά και 
με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η 
ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 
οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μετά από 
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

6) Τα ακόλουθα πιστοποιητικά (μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και νόμιμα επικυρωμένα): 

Τα πιστοποιητικά σήματος CE (δήλωση συμμόρφωσης CE), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις της Ε.Ε για τον προσφερόμενο εξοπλισμό (σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και 
κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 
09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως 
ισχύει σήμερα) - μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή 
από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation 
for Accreditation - EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

7) Πλήρη εγχειρίδια, με σαφείς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης / λειτουργίας (Operation Manual) και 
συντήρησης (Service and Maintenance Manual) του προσφερόμενου εξοπλισμού, από το μητρικό 
κατασκευαστικό οίκο, στα ελληνικά (κατά προτίμηση) ή / και στα αγγλικά, που μπορούν να είναι σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD) ή έντυπη μορφή. 

Επίσης, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την 
παράδοση των ειδών τα ως άνω βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην ελληνική γλώσσα.  

8) Έγγραφη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου προς την Αναθέτουσα Αρχή για τη δέσμευση εξασφάλισης και 
διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη 
λειτουργία και απόδοση κάθε είδους για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής του εξοπλισμού.  

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων 
μικρότερη των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9) Έγγραφη δήλωση για τη διάρκεια του χρόνου πλήρους συντήρησης – επισκευής για τα προσφερόμενα 
είδη. Η περίοδος αυτή θα έχει τέτοια χρονική διάρκεια, η οποία θα ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

10) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης (όπου απαιτείται) του εξοπλισμού, που 
ανέρχεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

11) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του 
διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και 
στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν125. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
                                                         

125
 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

Μαζί με την Οικονομική Προσφορά υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου pdf, συμπληρωμένοι και ψηφιακά υπογεγραμμένοι οι πίνακες «Οικονομικής Προσφοράς» 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). Επίσης, υποβάλλεται από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..126. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή και δ) τίθεται όρος αναπροσαρμογής των τιμών 
ή παρακράτηση κυριότητας. 127 . 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών128   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.129 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών130 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 

127
 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 

128
 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 

129
  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 

130
 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,131  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών132 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 133,, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 15/06/2020 και ώρα 10:00Π.Μ 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

                                                         
131

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 

132
 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

133
  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 
28 του ν. 4605/19. 
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Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου134. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016135 και 
τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή136 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων137. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που  
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται138 στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

                                                         
134

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται 
να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”. 

135
  Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.4608/2019. 

136
 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

137
      Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του 

ν.4608/2019. 

138
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
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λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου 139. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.140 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου141 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 142 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης143 και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών144. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές145 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.146 

                                                         
139

 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33  του 
ν.4608/2019. 

140
  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του 
ν.4608/2019. 

141
 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 

142
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του 
ν.4605/2019.    

143
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 

144
  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 
παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 

145
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 

146
  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 
12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 





 38 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά147 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του148.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω149 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά150, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

                                                         
147

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 
4605/2019. 

148
 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 

149
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 
4605/2019. 

150
  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 151. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες152 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά153.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής154 η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης155. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά156 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

                                                         
151

  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 

4605/2019. Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην 
περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς 
της από την Επιτροπή διαγωνισμού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω 
υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

152
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

153
  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 
4605/2019. 

154
 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 

155
 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

156
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών157 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.158  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει  
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας159 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.160 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ.161 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου162. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
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 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

158
  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 
4605/2019. 

159
 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

160
  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

161
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

162  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής163. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά164. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

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 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 165 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η 
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  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 

164
 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 

165
 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται ως ακολούθως: 

- μετά την οριστική παραλαβή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (προμήθεια του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α.), η 
οποία διενεργείται σύμφωνα με το αναφερόμενα στο άρθρο 6.2 της παρούσας και το άρθρο 208 
του Ν. 4412/16, αποδεσμεύεται το ποσό της εγγύησης το οποίο αντιστοιχεί στο ΤΜΗΜΑ 1  

- μετά την οριστική παραλαβή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (2ετής λειτουργία του έργου), αποδεσμεύεται το 
υπόλοιπο ποσό της εγγυητικής καλής εκτέλεσης 

Εάν στο εκάστοτε πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Κατά τα λοιπά, για την επιστροφή των ως άνω εγγυητικών επιστολών, ισχύουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 8 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική καλής λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν.4412/16. Η 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού (ΤΜΗΜΑ 
1) και πριν την έναρξη της 2ετούς λειτουργίας του (ΤΜΗΜΑ 2). Η εγγυητική θα είναι ύψους 7.000€ και θα 
έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία έναρξης της 2ετούς λειτουργίας του εξοπλισμού. Η εν λόγω 
εγγυητική επιστρέφεται όπως και η εγγυητική καλής εκτέλεσης, ήτοι με την οριστική παραλαβή του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.166. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων 

                                                         
166

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της167 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016168 169 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης170  

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. 

Όσον αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α., όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 
1.3 της παρούσας, η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους ή με συνδυασμό αυτών. Οι προσφέροντες πρέπει να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής που 
επιθυμούν με σχετική τους δήλωση στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς τους. Σε περίπτωση που 
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  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 

168
 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

169
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή 
και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται 
και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη 
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση 
της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

170
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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δεν επιλέξουν, εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποφασίσει τον τρόπο πληρωμής.  

Οι δυνατοί τρόποι πληρωμής είναι οι ακόλουθοι: 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων 
και την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% της συμβατικής αξίας, με την κατάθεση 
εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 
4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή 
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες171 το οποίο 
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής172. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016173, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Όσον αφορά στη λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και εγκαταστάσεων, η πληρωμή του 
αναδόχου θα πραγματοποιείται με βάση μηνιαίες αναφορές των εκτελεσθεισών υπηρεσιών, οι οποίες θα 
ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. Οι μηνιαίες αναφορές θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο. 

Κατά τα λοιπά, για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 200 του 
Ν. 4412/16. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016174, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 175 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
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 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο 
πεδίο εφαρμογής της 

172
 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  

173
 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 
4497/2017.  

174
 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 
4497/2017.  

175
  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 
4605/2019. 
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016176 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)177 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος178 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον:  

 δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

 δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, όσον αφορά στη λειτουργία του εξοπλισμού, που είναι σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική 
όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει 
χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

5.2.2. Όσον αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού, αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί 
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

177
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

178
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο179 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.2.3. Όσον αφορά στη λειτουργία του εξοπλισμού, αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης180. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας  επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων181   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

                                                         
179

 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 

180
  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 
4605/2019.  

181
 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χ Χρόνος παράδοσης υλικών – 
Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή 
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016182. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών – Διάρκεια σύμβασης 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Προσφορά που αναλαμβάνει την υποχρέωση συντομότερης παράδοσης θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη κατά την αξιολόγηση της.  
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στο γήπεδο εγκατάστασης στην περιοχή με 
τοπωνύμιο ‘’ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ’’ της νήσου Λέρου. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται  η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.1.2. Η λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και των εγκαταστάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη από 
την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α.. 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

                                                         
182

   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  





 48 

υπαιτιότητα του αναδόχου183. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
184 Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016185 και το άρθρο 5.2.3 της παρούσας. 

6.2  Παραλαβή εξοπλισμού - Χρόνος και τρόπος παραλαβής εξοπλισμού 

6.2.1. H παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16186 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος του 
εξοπλισμού γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και πρακτική δοκιμασία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του εξοπλισμού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή του εξοπλσιμού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται ως ακολούθως: 

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προσκόμισή του 
εξοπλισμού στο γήπεδο εγκατάστασης στην περιοχή με τοπωνύμιο ‘’ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ’’ της 
νήσου Λέρου. 
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 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 
άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

184
 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

185
  Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 

186
 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται 
δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού σε αντιπαραβολή και 
συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής - τιμολόγια, συντάσσεται δε 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου θα γίνει το 
πολύ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την προσωρινή παραλαβή του εξοπλισμού. 

Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εφόσον τα είδη έχουν βρίσκονται σε πλήρη 
λειτουργία, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. Προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή των ειδών είναι: 

 η διαπίστωση της καλής κατάστασης του εξοπλισμού και της συμφωνίας των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τους όρους της Σύμβασης, την 
τεχνική προσφορά και τα τεχνικά φυλλάδια των εκάστοτε ειδών, 

 η επίδειξη της λειτουργίας τους και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού (όπου 
απαιτείται), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 

 η παράδοση του εξοπλισμού σε κατάσταση άρτιας λειτουργίας. 

Σε περίπτωση βλάβης κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών και ο ποιοτικός έλεγχος ξεκινάει από την αρχή. 

Με τη λήξη των ως άνω δοκιμών και αφού η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιωθεί ότι ο εξοπλισμός 
ανταποκρίνεται πλήρως και συμμορφώνεται στους όρους της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 
και είναι απολύτως σύμφωνος με την προσφορά του Αναδόχου, θα γίνει η οριστική παραλαβή και θα 
συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή η απόρριψη του είδους. 

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει: 

 Εγχειρίδια Λειτουργίας (OPERATION MANUALS) του εξοπλισμού στην ελληνική γλώσσα, 

 Τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες συντήρησης του εξοπλισμού στην ελληνική γλώσσα, 

 Τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες επισκευής του εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, καθώς 
και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών, 

 Επίσημο κατάλογο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του 
εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.187 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας (ΤΜΗΜΑ 2) 188 

                                                         
187

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ 
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 

188
  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 
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6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221189του ν. 4412/2016.190  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών/υπηρεσιών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

                                                         
189

  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με 
τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 

190
 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4.2. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% 
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).191 
 
 
Λέρος, 30/04/2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 
 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ 

 

 

                                                         
191

  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά 
τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 
Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με 
διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός 
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 
4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.  

Αφορά στην προμήθεια, μεταφορά στο νησί της Λέρου, πλήρη εγκατάσταση στο χώρο του γηπέδου 
εγκατάστασης στην περιοχή με τοπωνύμιο «ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ», διενέργεια δοκιμών, 
εκπαίδευση στη χρήση / λειτουργία των μηχανημάτων και παράδοση σε κατάσταση άριστης και 
απροβλημάτιστης λειτουργίας του παρακάτω εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α., με ευθύνη και μέριμνα του 
προμηθευτή: 

 ενός (1) δεματοποιητή, δυναμικότητας τουλάχιστον 7.0tn/hr για εισερχόμενα σύμμεικτα απόβλητα 
4.400 tn/έτος (CPV: 42921310-4, 42990000-2) 

 ενός (1) μηχανήματος περιτύλιξης (wrapper) (CPV: 42921300-1) 

 ενός (1) περονοφόρου με λαβίδα (CPV: 42415000-8) 

 ενός (1) μεταλλικού στεγάστρου (CPV: 42327000-1) 

 ενός (1) μικρού ελαστιχοφόρου φορτωτή, ελάχιστης μικτής ισχύος 47 HP κατά SAE (CPV: 34144710-
8) 

 έργα υποδομής, που περιλαμβάνουν την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, για την πλήρη 
κατασκευή των εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, εξωτερικού 
φωτισμού. Περιλαμβάνεται επίσης, το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών (χωματουργικές, 
θεμελίωση, Η/Μ εργασίες, επιστρώσεις, κλπ.). (CPV: 45000000-7, 43327000-1)) 

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αφορά στη λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και εγκαταστάσεων, που 
περιλαμβάνει τη χρήση, λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων (μεταλλικό σκέπαστρο, έργων υποδομής κ.λπ.), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (CPV: 
90500000-2). 

 

Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των ΑΣΑ Δήμου Λέρου, καινούργιος και 
αμεταχείριστος. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει για τα έργα υποδομής το σύνολο των 
απαιτούμενων σχεδίων, αρχείων και μελετών σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, με όλες τις απαιτούμενες 
υποστηρικτικές μελέτες (όπως γεωτεχνική μελέτη κλπ), για την ασφάλεια του έργου και για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων. Πρόσθετα, θα πρέπει να υποβάλλει τις σχετικές μελέτες και σχέδια σε 
επίπεδο εφαρμογής προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της σύμβασης (ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 2)192. 

Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Η λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α. και των εγκαταστάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη από την 
οριστική παραλαβή του εξοπλισμού διαχείρισης Α.Σ.Α.. 

Τεχνική περιγραφή και απαιτήσεις για το χρονικό διάστημα της 2ετούς λειτουργίας του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της παρούσας. 

                                                         
192

 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 
περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 1.045.340,00 € πλέον ΦΠΑ. Αναλυτικά, ο 
προϋπολογισμός παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΦΠΑ 

(%) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 

1 
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤ

ΗΣ 
ΤΕΜ. 1 300.000,00 17% 300.000,00 51.000,00 351.000,00 

2 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ 

ΤΕΜ. 1 80.000,00 17% 80.000,00 13.600,00 93.600,00 

3 
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ 
ΤΕΜ. 1 30.000,00 17% 30.000,00 5.100,00  35.100,00 

4 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 

ΤΕΜ. 1 51.800,00 17% 51.800,00 8.806,00   60.606,00 

5 
ΕΡΓΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΤΕΜ. 1 201.540,00 17% 201.540,00 34.261,80 235.801,80 

6 
ΜΙΚΡΟΣ 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ
Σ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

TEM. 1 30.000,00 17% 30.000,00 5.100,00  35.100,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 
693.340,00 117.867,80 811.207,80 

ΤΜΗΜΑ 2 

1 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Α.Σ.Α. & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ

Ν 

δέμα 17.600 20 17% 352.000,00 59.840,00 411.840,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΜΗΜΑ 2) 352.000,00 59.840,00 411.840,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 2) 1.045.340,00 177.707,80 
1.223.047,80 

 

Χρηματοδότηση 

Το ΤΜΗΜΑ 1 χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός έργου 
2019ΕΠ76700000). Η δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό 
προϋπολογισμού για το 2020 του Δήμου Λέρου ΚΑ 64.7131.0001 και τις ακόλουθες κατανομές: 100.000,00 
€ έτος 2020, 700.000,00 € έτος 2021 και 11.207,80 € έτος 2022. 

 

Το ΤΜΗΜΑ 2 χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Λέρου, με πολυετή δέσμευση πίστωσης, ΚΑ 
30.6265.0005 και τις ακόλουθες κατανομές: 15.000,00 € έτος 2020, 210.000,00 € έτος 2021 και 186.840,00 
€ έτος 2022. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

1. Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό 
με τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης θα εκτελεσθεί η σύμβαση. 

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση έστω και σε έναν από αυτούς θα έχει ως 
συνέπεια τον αποκλεισμό της προσφοράς. 

2. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στο γήπεδο εγκατάστασης στην περιοχή 
με τοπωνύμιο ‘’ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ’’ της νήσου Λέρου. Στους διαγωνιζόμενους συνιστάται να 
επισκεφτούν τους χώρους που θα εγκατασταθούν τα είδη εξοπλισμού, ώστε πριν την υποβολή των 
προσφορών να έχουν διαμορφώσει πλήρη και σαφή εικόνα των τοπικών χαρακτηριστικών και των 
ιδιαιτεροτήτων των χώρων εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κάλυψης κάθε δαπάνης για 
επιπλέον υλικά ή εργασίες που θα χρειαστεί για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την παράδοση του 
χώρου στην αρχική του κατάσταση. 

3. Όλα τα είδη εξοπλισμού –πλην των έργων υποδομής και του μεταλλικού στεγάστρου- θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN - European Norms), να φέρουν το σήμα CE καθώς και 
να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE) σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο 
εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς 
όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του 
Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα). 

Για όλα τα προσφερόμενα είδη και υποσυστήματά τους –πλην των έργων υποδομής και του μεταλλικού 
στεγάστρου- πρέπει οι συμμετέχοντες, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέτουν με την προσφορά και τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά σήμανσης CE Mark. 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή 
από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation 
for Accreditation - EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

4. Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού και να το παραδώσει 
σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς και τη λοιπή σχετική 
νομοθεσία του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις 
οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας. 

6. Όλα τα προσφερόμενα είδη που θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ο ανάδοχος 
πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της 
σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

7. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των 
όρων της σύμβασης, Με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί 
ότι: 

Με την υπογραφή της Σύμβασης όλα τα είδη εξοπλισμού που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει στο Δήμο 
Λέρου θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο 
σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε 
κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία 
κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία 
προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη. Επιπλέον 
εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος και αμεταχείριστος και θα 
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ικανοποιεί όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. 

Τέλος, εγγυάται ακόμα ότι : 

Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ΕΙΔΩΝ του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ βρεθεί ότι κάποιο δεν 
πληροί τους όρους της συμφωνημένης Σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων 
και δεν είναι δυνατόν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παραλαβής, με αντικατάσταση των 
ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων των ειδών να 
γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο ανάδοχος 
θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού 
μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής που, αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί 
έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την 
αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική με την 
αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο ανάδοχος θα είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την αναθέτουσα αρχή για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτό από τις 
πιο πάνω βλάβες. 

8. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (όπου απαιτείται), ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην 
προσφορά καθορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

9. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει για κάθε 
ΕΙΔΟΣ εξοπλισμού:  

 Εγχειρίδια Λειτουργίας (OPERATION MANUALS) του εξοπλισμού στην ελληνική γλώσσα, 

 Τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες συντήρησης του εξοπλισμού στην ελληνική γλώσσα, 

 Τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες επισκευής του εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, καθώς 
και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών, 

 Επίσημο κατάλογο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του 
εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

10. Σε περίπτωση που μετά την οριστική παραλαβή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ βρεθούν ορισμένα απ' αυτά 
ελαττωματικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η Υπηρεσία θα ζητήσει από τον ανάδοχο την 
αντικατάσταση του ακατάλληλου εξοπλισμού με καινούριο, που θα πληροί τους όρους της διακήρυξης. Σε 
περίπτωση μη αντικατάστασης του ακατάλληλου εξοπλισμού εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ειδοποίηση, η Αναθέτουσα Αρχή θα προχωρήσει στην προμήθεια των κατάλληλων ΕΙΔΩΝ σε βάρος του 
αναδόχου. 

11. Προϋπόθεση για την παραλαβή του εξοπλισμού είναι η επίδειξη της χρήσης και λειτουργίας του 
εξοπλισμού. Επίσης, για την παραλαβή των ειδών απαιτείται η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών 
ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και λειτουργίας και της συμφωνίας των τεχνικών τους 
χαρακτηριστικών (που πρέπει να συμπίπτουν με τα προσφερόμενα στο Φύλλο Συμμόρφωσης) προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και τους όρους της σύμβασης. 

12. Υποχρεώσεις ασφάλισης: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή 
ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή 
ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον 
προμηθευτή, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τα είδη εξοπλισμού από την φόρτωση τους από τον τόπο 
παραγωγής / κατασκευής τους μέχρι την οριστική παραλαβή τους. Επίσης, υποχρεούται να διατηρεί 
ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της προμήθειας. 

13. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 
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περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 

14. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν κατά προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα 
μεταφερθούν με ευθύνη και χρέωση του ανάδοχου σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

15. Κατά το διάστημα της 2ετούς λειτουργίας ο Ανάδοχος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

 Υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού ώστε να εκτελούνται οι 
απαιτούμενες εργασίες. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν 
από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό του 
στο Ι.Κ.Α., να καταβάλει τα προβλεπόμενα νόμιμα ημερομίσθια – δώρα – επιδόματα – ένδυση 
κ.λ.π. να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων καθώς επίσης και την 
υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε Τρίτου 
καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων από τη ΣΣΕ που ισχύει. 

 Τον Ανάδοχο βαρύνουν το απαραίτητο προσωπικό και ότι άλλο έχει σχέση με την καλή εκτέλεση 
της εργασίας, ασφάλιση προσωπικού, η υπερωριακή εργασία, η απασχόληση στις εορτές και στις 
εξαιρέσιμες ημέρες. 

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε βλάβη δημιουργηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών 
από κακή χρήση και είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται και 
η παραμικρή πιθανότητα εμφανίσεως του παραπάνω φαινομένου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο 
Δήμος για τυχόν ζημιές παρουσιαστούν στον εξοπλισμό από κακή χρήση. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο και να καταγράφει τις ημέρες και ώρες 
απασχόλησής του. 

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το Δήμο ακόμη και σε περιπτώσεις εκτάκτων 
αναγκών (Σάββατα, Κυριακές, αργίες κ.λ.π.) . 

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το Δήμο και το Σάββατο κατά τη θερινή 
περίοδο-περίοδο αιχμής. 

 Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμό θα παραληφθεί από τον ανάδοχο σε άριστη κατάσταση, πριν την 
υπογραφή της σύμβασης και ομοίως στην ίδια κατάσταση οφείλει να τον παραδώσει με τη λήξη 
της σύμβασης. 

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δεματοποίησης, ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού 
δεματοποίησης και ο πέριξ αυτού χώρος όπου θα εκτελείται η υπηρεσία δεματοποίησης 
απορριμμάτων, είναι αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου. 

 Καθημερινά και μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών δεματοποίησης, να καθαρίζονται 
επιμελώς τα μηχανήματα της δεματοποίησης και ο χώρος της εγκατάστασης, με ειδικό πλυστικό 
μηχάνημα. 

 Οι χώροι θα πρέπει να είναι καθαροί και απολυμασμένοι και να φέρουν τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά απολύμανσης απεντόμωσης και μυοκτονίας και να τηρούνται οι ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, να λάβει γνώση της Απόφασης ΕΠΟ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και να 
εφαρμόζει τους περιβαλλοντικούς όρους που αναφέρονται σε αυτήν. 

 Να τηρεί και να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα 
της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων». 

 Ο ανάδοχος με δική του φροντίδα και δαπάνες είναι υποχρεωμένος για τη λήψη τυχόν πρόσθετων 
εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

 Τον Ανάδοχο βαρύνουν τα πάσης φύσεως λειτουργικά έξοδα (μεταφορικά, φθορές, περιοδικές 
συντηρήσεις, καύσιμα, αναλώσιμα κλπ), το απαραίτητο προσωπικό και ότι άλλο έχει σχέση με την 
καλή εκτέλεση της εργασίας, μισθώματα, αντιμισθία, ασφάλιση προσωπικού, η υπερωριακή 
εργασία, η απασχόληση στις εορτές και στις εξαιρέσιμες ημέρες. 
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 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε Αστυνομικές και 
Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας και επεξεργασίας απορριμμάτων. 

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη εξοπλισμού και εγκαταστάσεων και ουδεμία ευθύνη 
φέρει ο Δήμος για τυχόν ζημιές ή απώλειες παρουσιαστούν 

 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την 
κειμένη εργατική νομοθεσία, για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση 
του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για 
ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμιά ευθύνη. Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, αστικές 
και ποινικές, σύμφωνα µε τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. Σε περίπτωση 
βλάβης τυχόν εξοπλισμού ή οποιονδήποτε λόγο αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του µε άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 
πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία 
για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει µε ποιο τρόπο 
και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της.    

 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές 
της οποίας οφείλει ο ίδιος και το προσωπικό του απόλυτη συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή 
επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

 Οι συσκευές, τα όργανα και τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι 
αποδεκτής ποιότητας και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες 
κατασκευάζονται, η δε ποιότητά τους υπόκειται στον έλεγχο εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής η 
οποία μπορεί να απαγορεύσει τη χρησιμοποίησή τους αν δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών ή κριθούν τεκμηριωμένα ακατάλληλα. Η προμήθεια υλικών αμφιβόλου 
προέλευσης απαγορεύεται και φέρει στην προκειμένη περίπτωση ακέραιη την ευθύνη ο ανάδοχος. 

 Ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Επίσης θα 
τηρούνται αυστηρώς όσα ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115). 
Ιδιαίτερα θα αναφέρεται ρητώς στο συμφωνητικό και θα τηρείται αυστηρά από τον ανάδοχο 
ειδικός όρος της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, «για την εφαρμογή των διατάξεων της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου». 

 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η δωρεάν εκπαίδευση στο Δήμο Λέρου 
επιλεγμένων ατόμων που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στη χρήση του 
εξοπλισμού. Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες και οι 
ώρες δεν θα ξεπερνούν τις 6 την ημέρα, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά για κάθε επιμέρους 
είδος. Η οργάνωση της εκπαίδευσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την 
Αναθέτουσα Αρχή. Για την κάλυψη των ως άνω, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να θέσει στη 
διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, για όσες μέρες 
παραστεί αναγκαίο. 

 

Ο Δήμος δια των αρμοδίων υπηρεσιών και επιτροπών του, πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να 
ελέγξει τον χώρο της δεματοποίησης προκειμένου να γίνει καταμέτρηση των υφιστάμενων δεμάτων και να 
καταγραφεί η αρίθμηση αυτών επί του πίνακα ελέγχου του δεματοποιητή. 

Η συμπλήρωση των ποσοτήτων, πιστοποιείται με επιτόπιο έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών και επιτροπών 
του Δήμου, στο χώρο της δεματοποίησης, για την τελική καταμέτρηση των δεματίων και καταγραφή της 
αρίθμησης αυτής επί του πίνακα ελέγχου της πρέσας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 
4412/2016, προκειμένου να συνταχθεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών, θα πρέπει να 
ελεγχθούν και να παραληφθούν από τις αρμόδιες επιτροπές και υπηρεσίες του Δήμου, σε άριστη και 
λειτουργική κατάσταση, α) τα μηχανήματα δεματοποίησης και β) τυχόν εξοπλισμός, μηχανήματα ή υλικά 
είχαν παραχωρηθεί από τον Δήμο στον ανάδοχο. 

Απαγορεύεται στο προσωπικό του αναδόχου, οποιαδήποτε επέμβαση επί του καταμετρητή δεμάτων στον 
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πίνακα ελέγχου του δεματοποιητή. Εάν και εφόσον μηδενιστεί η αρίθμηση του καταμετρητή, αυτή θα είναι 
εις βάρος του αναδόχου, γιατί η καταμέτρηση των δεμάτων θα ξεκινήσει από μηδενική βάση και ουδεμία 
αποζημίωση θα μπορεί να αξιώσει ο ανάδοχος για αριθμό δεμάτων που δεματοποιήθηκαν πριν τον 
μηδενισμό του καταμετρητή. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι Τεχνικές Απαιτήσεις – Φύλλα Συμμόρφωσης αναλύονται του αντικειμένου της σύμβασης αναλύονται 
ακολούθως. Τα Φύλλα Συμμόρφωσης αποτελούνται από τα Φύλλα Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές (Πίνακες Π1Α) και τα Φύλλα Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Υποστήριξη (Πίνακας Π1Β). 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

I. ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Γενικά, τύπος, διαστάσεις 
Ο δεματοποιητής θα χρησιμοποιείται για 
τη δεματοποίηση σύμμεικτων αστικών 
στερεών αποβλήτων με απόδοση περίπου 
7tn/hr για τις περιόδους αιχμής.  
Η προμήθεια θα περιλαμβάνει 
δεματοποιητή οριζόντιου τύπου, 
αυτοματοποιημένης λειτουργίας, με 
ταινίες τροφοδοσίας και σύστημα 
συσκευασίας, με δυνατότητα πάκτωσης σε 
δάπεδο, πλήρως εγκατεστημένο, 
λειτουργικό και κατάλληλα 
διασυνδεδεμένο με τον αναγκαίο 
εξοπλισμό. Οι διαστάσεις του, ως βασικό 
μηχάνημα δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερες από 9000x4.500x4.600 mm. 
(μήκος x πλάτος x ύψος) 

ΝΑΙ   

1.2 Κατασκευή 
Ο υπό προμήθεια δεματοποιητής θα είναι 
καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης 
κατασκευής, αναγνωρισμένου 
κατασκευαστή, μεγάλης αντοχής, 
κατάλληλος για την ασφαλή δεματοποίηση 
αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων.  
Το πλαίσιο του μηχανήματος θα 
αποτελείται από μια στιβαρή κατασκευή 

ΝΑΙ   

Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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και θα είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο 
σύστημα για τη στερέωση του στο έδαφος. 

1.3 Λειτουργία 
Τα απορρίμματα θα εκφορτώνονται 
απευθείας από τα απορριμματοφόρα εντός 
ειδικού διαμορφωμένου χώρου είτε θα 
τροφοδοτούνται στο χώρο αυτό μέσω 
φορτωτή.  
Εν συνεχεία μέσω ειδικού 
αλυσομεταφορέα θα μεταφέρονται στο 
δεματοποιητή, ο οποίος μέσω της 
διαδικασίας της συμπίεσης θα παράγει 
ορθογωνικά δέματα, τα οποία θα 
τυλίγονται με μεταλλικό σύρμα. Οι μπάλες 
απορριμμάτων θα οδηγούνται στο 
μηχάνημα περιτύλιξης όπου θα τυλίγονται 
με ειδικό υλικό (stretch-film) προκειμένου 
να είναι κατάλληλες για προσωρινή 
αποθήκευση. Τα στραγγίσματα των 
απορριμμάτων καθώς και τα νερά από την 
έκπλυση του εξοπλισμού θα συλλέγονται 
μέσω κατάλληλων καναλιών και αγωγών 
της εγκατάστασης στη δεξαμενή υγρών 
αποβλήτων, που θα εγκατασταθεί εντός 
του γηπέδου.  

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Ισχύς και συμπίεση 
Ο δεματοποιητής θα έχει ισχύ μεγαλύτερη 
από 20 Kw και δύναμη συμπίεσης 
τουλάχιστον 500 kN.  

ΝΑΙ   

2.2 Διαστάσεις, βάρος και δεσίματα δεμάτων 
Ο δεματοποιητής θα πρέπει να διαθέτει 
αυτόματη ρύθμιση καναλιού και να κάνει 
τουλάχιστον τέσσερα (4) δεσίματα σε κάθε 
δέμα απορριμμάτων. Το μήκος των 
δεμάτων θα πρέπει να μπορεί να 
ρυθμίζεται από το χειριστή, προκειμένου 
να είναι αποτελεσματικότερη η μεταφορά 
και προσωρινή αποθήκευσή τους και οι 
υπόλοιπες διαστάσεις τους δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τα 1.100x750mm. 
Το ανώτερο βάρος και μήκος των δεμάτων 
να μπορεί να ρυθμίζεται ώστε να είναι 
συμβατό με την ικανότητα φόρτωσης του 
ανυψωτικού – περονοφόρο.  

ΝΑΙ   

2.3 Απόδοση και κύκλος εργασίας 
Η απόδοση του δεματοποιητή θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 7 tn/h, με κύκλο 
εργασίας μικρότερο των 30s. 

ΝΑΙ   

2.4 Δυνατότητα απόμακρης διαχείρισης 
Ο δεματοποιητής είναι επιθυμητό να έχει 
τη δυνατότητα απόμακρης διαχείρισης 
μέσω τηλεχειρισμού, ώστε να μπορεί να 
αποφευχθεί η ανάγκη για αποκλειστική 

Να δοθούν 
στοιχεία 
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θέση εργασίας για την έναρξη λειτουργίας 
του σε κάθε κύκλο επεξεργασίας. 

2.5 Λοιπά τεχνικά: 

 Να υπάρχει δυνατότητα συμπίεσης 
ανάλογα με το προς διαχείριση υλικό. 

 Να διαθέτει μετρητή μπάλας, μετρητή 
ωρών λειτουργίας, οθόνη εμφάνισης 
μηνυμάτων για ενημέρωση της 
αντίστοιχης κατάστασης λειτουργίας, 
φωτοκύτταρο στην εσωτερική πλευρά 
της χοάνης του δεματοποιητή για έλεγχο 
της δύναμης συμπίεσης καθώς και 
προστασία από υπερφόρτωση, 
ελεγχόμενα από προγραμματισμένο 
λογικό ελεγκτή (PLC). 

 Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς 
τροφοδοσίας από το έμβολο πίεσης 

 Κατά προτίμηση η δεξαμενή των 
λιπαντικών να είναι θερμαινόμενη για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του 
δεματοποιητή. 

 Η χοάνη υποδοχής να διαθέτει 
παράθυρο ελέγχου πλήρωσης των 
υλικών. 

Να δοθούν 
στοιχεία 

  

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.1 Κανονισμοί - Πρότυπα - Σημάνσεις - 
Ασφάλεια 
Το μηχάνημα θα πληροί υποχρεωτικά τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του 
περιβάλλοντος και θα φέρει σήμανση CE. 
Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός πρέπει να 
διαθέτει όλους τους απαραίτητους 
μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη 
ατυχημάτων και βλαβών που θα 
μπορούσαν να προέλθουν από λάθος 
χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς 
και να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας ώστε 
να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και 
υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 
Ο δεματοποιητής να είναι τυποποιημένο 
εμπορικό προϊόν και να διατεθούν για το 
σκόπο αυτό τεχνικά φυλλάδια κτλ. 

ΝΑΙ   

3.2 Τεκμηρίωση 
Ο δεματοποιητής, κατά την παράδοσή του, 
θα συνοδεύεται από: 

 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως. 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και 
Συντηρήσεως στην Ελληνική (ένα 
αντίγραφό του θα πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβληθεί μαζί με την προσφορά-όρος 

ΝΑΙ   





 61 

απαράβατος). 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην 
Ελληνική ή και Αγγλική. 

 Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή 
και Αγγλική. 

IΙ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Γενικά, τύπος, διαστάσεις 
Η προμήθεια περιλαμβάνει μηχάνημα 
περιτύλιξης για τον δεματοποιητή με 
δυνατότητα συσκευασίας δεματίων, 
πλήρως εγκατεστημένο, λειτουργικό και 
κατάλληλα διασυνδεδεμένο με τον 
αναγκαίο εξοπλισμό. Οι διαστάσεις του δεν 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 
3.500x2.000x2.000 mm. Το μηχάνημα θα 
μπορεί να είναι μέρος του δεματοποιητή ή 
διακριτό τμήμα. 

ΝΑΙ   

1.2 Κατασκευή 
Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι 
καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης 
κατασκευής, αναγνωρισμένου 
κατασκευαστή, με μεγάλη αντοχή, 
κατάλληλο για την ασφαλή συσκευασία 
δεματίων απορριμμάτων. 
Η πάκτωση του μηχανήματος θα πρέπει να 
δύναται να υλοποιηθεί στο δάπεδο σε 
οποιοδήποτε σημείο της κτιριακής 
εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Δυναμικότητα 
Το μηχάνημα περιτύλιξης θα πρέπει να 
είναι αυτόματο, με δυναμικότητα 
τουλάχιστον 15 δέματα/ώρα. Θα πρέπει να 
μπορεί να συσκευάζει δεμάτια εγκάρσιας 
διατομής αντίστοιχης με την παραγόμενη 
από τον δεματοποιητή, με μήκος μεταξύ 
900 ως 1300mm ή ακόμη και μεγαλύτερο. 
Απαιτείται δε να δύναται να επεξεργάζεται 
δεμάτια βάρους από 300 έως 1000 kg. 

ΝΑΙ   

2.2 Δυνατότητα απόμακρης διαχείρισης 
Το μηχάνημα θα πρέπει να έχει 
δυνατότητα απόμακρης διαχείρισης μέσω 
τηλεχειρισμού, ώστε να μπορεί να 
αποφευχθεί η ανάγκη για αποκλειστική 
θέση εργασίας για την έναρξη λειτουργίας 
του σε κάθε κύκλο επεξεργασίας. 

ΝΑΙ   

2.3 Λοιπά τεχνικά 
Το μηχάνημα περιτύλιξης θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη πλαστική 
μεμβράνη πλάτους αντίστοιχου πλάτους με 
το παραγόμενο δέμα από τον 

ΝΑΙ   
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δεματοποιητή. Η περιτύλιξη θα πρέπει να 
εγγυάται τη στεγανοποίηση των δεμάτων 
και ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή 
οικονομία στη χρήση πλαστικής 
μεμβράνης. Το κόψιμο της μεμβράνης θα 
πρέπει να γίνεται με αυτόματο τρόπο.  

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.1 Κανονισμοί - Πρότυπα - Σημάνσεις - 
Ασφάλεια 
Το μηχάνημα θα πληροί υποχρεωτικά τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του 
περιβάλλοντος και θα φέρει σήμανση CE. 
Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός πρέπει να 
διαθέτει όλους τους απαραίτητους 
μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη 
ατυχημάτων και βλαβών που θα 
μπορούσαν να προέλθουν από λάθος 
χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς 
και να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας ώστε 
να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και 
υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 

ΝΑΙ   

3.2 Τεκμηρίωση 
Το μηχάνημα περιτύλιξης, κατά την 
παράδοσή του, θα συνοδεύεται από: 

 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως. 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και 
Συντηρήσεως στην Ελληνική (ένα 
αντίγραφό του θα πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβληθεί μαζί με την προσφορά-όρος 
απαράβατος). 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην 
Ελληνική ή και Αγγλική. 

 Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή 
και Αγγλική.  

ΝΑΙ   

IΙΙ. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Γενικά, τύπος 
Η προμήθεια περιλαμβάνει ένα 
πετρελαιοκίνητο περονοφόρο όχημα με 
λαβίδα για την φορτο-εκφόρτωση των 
δεμάτων, καθώς και την οργάνωσή τους 
στο χώρο αποθήκευσης. 

ΝΑΙ   

1.2 Κατασκευή 
Το όχημα θα είναι καινούργιο, 
αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή, με 
μεγάλη αντοχή, κατάλληλο για φορτο-
εκφόρτωση δεμάτων. 

ΝΑΙ   

1.3 Έγκριση τύπου 
Κατά την παράδοση θα παραδοθεί 
υποχρεωτικά έγκριση τύπου ως μηχάνημα 

ΝΑΙ   
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έργου. 

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Ανυψωτική ικανότητα 
Η ονομαστική ανυψωτική ικανότητα του 
οχήματος να είναι τουλάχιστον 1500 kg. Η 
ελάχιστη ισχύς του θα είναι 40HP. 

ΝΑΙ   

2.2 Λειτουργικά και γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά 
Ο ιστός θα πρέπει να είναι τριπλός, με 
μέγιστη ανύψωση περόvωv τουλάχιστον 
4000 mm, ελεύθερης ανύψωσης 1500 mm, 
κατασκευασμένος από θερμικά 
επεξεργασμέvo χάλυβα. Οι δε περόνες να 
είναι από χάλυβα μήκους τουλάχιστον 
1100 mm. Το άνοιγμα των βραχιόνων 
αρπάγης θα πρέπει να εκτείνεται από 
περίπου 550 mm έως περίπου 1600 mm 
και το βάρος του μηχανισμού αρπάγης δε 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 500 kg. 

Να δοθούν 
στοιχεία 

  

2.3 Όργανα – χειριστήρια; 
Το όχημα να φέρει ενδεικτικές 
προειδοποιητικές λυχνίες καθώς και: 

 ένδειξης θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού  

 ένδειξης στάθμης καυσίμου  

 Ωρόμετρο 

 Προστασία μίζας από επανεκκίνηση  

 Μηχανικό χειριστήριο ανύψωσης-
καταβίβασης ιστού 

 Μηχανικό χειριστήριο κλίσεως του ιστού 

 Χειριστήριο επιλογής διεύθυνσης εμπρός-
πίσω 

 Επιταχυντής (γκάζι) 

 Υδραυλικό ποδόφρενο τύπου servo, 
αυτoρυθμιζόμεvo 

 Πεντάλ απoσύμπλεξης για μικρές κινήσεις  

 Χειρόφρενο ρυθμιζόμεvo με βομβητή 
εμπλοκής 

Nα δοθούν 
στοιχεία 

  

2.4 Βασικός εξοπλισμός 
Στο βασικό εξοπλισμό του οχήματος θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Ρυθμιζόμεvo κάθισμα και διακόπτη 
ασφαλείας (το μηχάνημα δεν κινείται και 
δεν ανυψώνει όταν ο χειριστής δεν 
κάθεται στη θέση του) 

 Προστατευτικό πλαίσιο για το χειριστή 

 Σχάρα στηρίξεως του φορτίου 

 Κλείδωμα των περονών ώστε να μην 
επιτρέπεται η κάθοδος τους όταν ο 
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κινητήρας δεν βρίσκεται σε λειτουργία 

 Ζώνη ασφαλείας του χειριστή  

 Ημισυμπαγή εμπρόσθια ελαστικά 

 Ημισυμπαγή oπίσθια ελαστικά 

 Πείρoς έλξης 

 Βομβητής οπισθοπορείας. 

2.5 Πρόσθετος εξοπλισμός 
Στον πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα: 

 Φανός οροφής 

 Αρπάγη χειρισμού δεμάτων  

 Δύο υδραυλικές λειτουργίες: άνοιγμα – 
κλείσιμο βραχιόνων και πλάγια 
μετατόπιση 

 Διάγραμμα φορτίου στο οποίο θα 
αναγράφεται η ανυψωτική ικανότητα του 
μηχανήματος ανάλογα με το κέντρο 
βάρος του φορτίου. 

ΝΑΙ   

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.1 Κανονισμοί - Πρότυπα - Σημάνσεις - 
Ασφάλεια 
Το όχημα θα πληροί υποχρεωτικά τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του 
περιβάλλοντος και θα φέρει σήμανση CE. 
Ενδεικτικά, πρέπει να διαθέτει όλους τους 
απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις 
για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που 
θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος 
χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς 
και να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας ώστε 
να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και 
υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους. 

NAI   

3.2 Τεκμηρίωση 
Το όχημα, κατά την παράδοσή του, θα 
συνοδεύεται από: 

 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως. 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και 
Συντηρήσεως στην Ελληνική (ένα 
αντίγραφό του θα πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβληθεί μαζί με την προσφορά-όρος 
απαράβατος). 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην 
Ελληνική ή και Αγγλική. 

 Κατάλογο Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή 
και Αγγλική.  

ΝΑΙ   
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 Πυροσβεστήρα. 

 Φαρμακείο. 

 Τρίγωνο. 

ΙV. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Γενικά, τύπος 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του 
αναγκαίου εξοπλισμού, για την πλήρη 
κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου για τη 
στέγαση του προμηθευόμενου, στην 
παρούσα διακήρυξη, εξοπλισμού. 
Περιλαμβάνεται επίσης, το σύνολο των 
απαιτούμενων εργασιών (χωματουργικές, 
θεμελίωση, δάπεδο, Η/Μ εργασίες κλπ.) 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
στεγάστρου, όπως αυτές περιγράφονται 
στην σχετική Τεχνική Απαίτηση. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Κατασκευαστικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι στο 
σύνολο του στεγασμένος.  
 
Το στέγαστρο θα έχει κατάλληλη 
επιφάνεια, ώστε να στεγάζει το σύνολο του 
εξοπλισμού (ενδεικτικά 240τμ). Θα είναι 
μεταλλικό και θα φέρει πλευρική 
πλαγιοκάλυψη τουλάχιστον στο τμήμα που 
βρίσκεται ο δεματοποιητής για την 
προστασία του εξοπλισμού. Επίσης θα 
φέρει panels οροφής, καθώς και τις 
απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις και 
σύστημα πυρανίχνευσης και 
πυρασφάλειας.  
 
Το δάπεδο του στεγάστρου καθώς και η 
θεμελίωση του θα πρέπει να 
κατασκευαστούν από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25 και σιδηρό οπλισμό 
S235. 
 
Οι διαστάσεις το στεγάστρου θα πρέπει να 
είναι κατάλληλες ώστε να εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα της εγκατάστασης, ενώ θα 
πρέπει να αποδεικνύεται και η στατική του 
επάρκεια (π.χ. με στατική μελέτη 
κατάλληλα υπογεγραμμένη). 
 
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα 
συλλογής στραγγισμάτων και 
παροχέτευσής τους προς τη δεξαμενή 
συλλογής υγρών αποβλήτων του χώρου. 

ΝΑΙ   





 66 

 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα 
αποτελούνται από ηλεκτρικούς πίνακες, 
από παροχή καλωδίου στον εξοπλισμό 
δεματοποίησης - συσκευασίας, από 
φωτισμό εσωτερικού τμήματος κτιρίου και 
τοποθέτηση δύο τριφασικών πριζών. 
Επιπλέον στο υπόστεγο θα τοποθετηθούν 
κατάλληλα φωτιστικά. 

V. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Γενικά 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του 
αναγκαίου εξοπλισμού, για την πλήρη 
κατασκευή των εγκαταστάσεων και 
δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, 
πυρόσβεσης, ισχυρών ηλεκτρικών κίνησης, 
εξωτερικού φωτισμού. 

Περιλαμβάνεται επίσης, το σύνολο των 
απαιτούμενων εργασιών για την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού: 
διαμόρφωση του χώρου, εργασίες 
διάστρωσης θραυστού υλικού, έργα 
αντιστήριξης, δημιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων (οικίσκος, περίφραξη, 
δεξαμενή νερού, πύλη εισόδου, πινακίδα 
κλπ.) κλπ. 

ΝΑΙ   

1.2 Να δοθεί συνοπτική τεχνική περιγραφή 
των εργασιών/εξοπλισμού που 
περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή και 
σχέδιο Γενικής Διάταξης του χώρου μαζί με 
τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό του 
ΕΙΔΟΥΣ 1. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Χωματουργικές Εργασίες 

Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού 
απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης του 
χώρου, που αφορούν στις ακόλουθες 
χωματουργικές εργασίες. Συγκεκριμένα: 

 εργασίες εξυγίανσης του χώρου (π.χ. 
αφαίρεση λίθων, αφαίρεση της 
φυτικής γης και των υπολειμμάτων 
του ριζικού συστήματος που δύναται 
να προξενήσουν φθορές στα έργα 
υποδομής, κλπ.) 

 εργασίες διαμόρφωσης των 
επιφανειών έδρασης των 
εγκαταστάσεων της μονάδας 

 χωματουργικές εργασίες για την 
εξομάλυνση του εδάφους του 
γηπέδου (εκσκαφές ή/και επιχώσεις) 

Να δοθεί   
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και τη δημιουργία κατάλληλων 
κλίσεων για την απορροή των 
ομβρίων. Πρόκειται γενικά για 
εργασίες που διαμορφώνουν την 
επιφάνεια του εδάφους του γηπέδου 
υπερυψώνοντας ή υποβαθμίζοντάς 
την κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί το 
απαιτούμενο ύψος για να υποδεχθεί 
τις επιμέρους εγκαταστάσεις και 
γενικότερα του συνόλου των έργων 
υποδομής. 

Ειδικότερα, λόγω των απαιτήσεων των 
εγκαταστάσεων και της φύσης του 
γηπέδου, θα διαμορφωθεί στο χώρο ένα 
επίπεδο (πλάτωμα) μέγιστης κατά μήκους 
κλίσης 5% και έκτασης περίπου τα 2,2 
στρέμματα. 

2.2 Έργα Αντιστήριξης πρανών 

Για τη διαμόρφωση του πλατώματος που 
θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, θα 
απαιτηθούν έργα αντιστήριξης παράλληλα 
με το νότιο όριο του γηπέδου του έργου, 
μήκους περίπου 120μ. Τα απαιτούμενα 
τεχνικά έργα αντιστήριξης και οι 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες θα 
οριστικοποιηθούν κατόπιν εκπόνησης 
μελέτης εφαρμογής η οποία θα 
συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες 
υποστηρικτικές μελέτες (όπως γεωτεχνική 
μελέτη). 

Να δοθεί   

2.3 Εργασίες Διάστρωσης Θραυστού υλικού 
επί του πλατώματος 

Το διαμορφωμένο πλάτωμα όπου θα 
εκτελούνται οι κινήσεις/ ελιγμοί των 
οχημάτων και οι λοιπές εργασίες, θα 
διαστρωθεί με θραυστό υλικό. Η συνολική 
επιφάνεια όπου θα διαστρωθεί θραυστό 
υλικό είναι 1,35 στρεμ. περίπου. 

Να δοθεί   

2.4 Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας 

Όπου κριθεί απαραίτητο, λόγω των 
τοπογραφικών – γεωμορφολογικών -
υδρολογικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής, θα κατασκευαστεί δίκτυο 
αντιπλημμυρικών τάφρων, ώστε να 
αποτρέπεται η είσοδος των ομβρίων 
υδάτων των εξωτερικών λεκανών 
απορροής εντός του χώρου του έργου. 
Επιπλέον, θα κατασκευαστούν 
αντιπλημμυρικά έργα για την συλλογή των 
ομβρίων υδάτων των πλατωμάτων του 
έργου και την προστασία των επιμέρους 
έργων υποδομής. Τέλος, με τον κατάλληλο 

Να δοθεί   





 68 

σχεδιασμό του χώρου, τα όμβρια ύδατα 
του περιβάλλοντα χώρου και των 
εγκαταστάσεων θα οδηγούνται εκτός του 
γηπέδου του έργου. 

Ο σχεδιασμός των τάφρων θα γίνει κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε η μηκοτομή τους να 
ακολουθεί την κλίση του εδάφους σε 
περιορισμένης έκτασης όρυγμα. 

2.5 Βοηθητικές Εγκαταστάσεις    

2.5.1 Οικίσκος Ελέγχου - Διοίκησης 

Εντός της εγκατάστασης και πλησίον της 
πύλης εισόδου, θα εγκατασταθεί οικίσκος 
για τον έλεγχο και τη διοίκηση της 
εγκατάστασης. Το κτίριο αυτό θα έχει 
εμβαδόν περί τα 10 m2. Θα περιλαμβάνει 
χώρο γραφείου και W.C.  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του οικίσκου 
περιλαμβάνει ηλεκτρικό πίνακα με 
αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες, διπλά 
φωτιστικά σώματα φθορισμού, διακόπτες, 
πρίζες, καλώδια, κανάλια και γενικώς όλα 
τα εξαρτήματα της ηλεκτρικής και 
τηλεφωνικής εγκατάστασης καθώς και 
δυνατότητα τοποθέτησης κλιματιστικής 
μονάδας. 

Να δοθεί   

2.5.2 Δεξαμενή/ές Νερού 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
μονάδας σε νερό, για τις εργασίες 
ύδρευσης/πυρόσβεσης θα τοποθετηθεί 
δεξαμενή ελάχιστης χωρητικότητας 20m3 
από πλαστικό. Η δεξαμενή/ές θα 
τροφοδοτείται/ούνται από βυτιοφόρο 
όχημα. Σε επαφή με τη δεξαμενή/ές θα 
τοποθετηθεί πιεστικό συγκρότημα νερού 
το οποίο θα τροφοδοτεί τα δίκτυα. 
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2.5.3 Δεξαμενή Συλλογής Υγρών Αποβλήτων 

Για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων του 
έργου: υγρά απόβλητα από την πλύση των 
δαπέδων, λύματα προσωπικού, υγρά 
απόβλητα των χώρων εκφόρτωσης, καθώς 
και τα υγρά απόβλητα του δεματοποιητή, 
θα τοποθετηθούν 2 δεξαμενές από 
πλαστικό ελάχιστης χωρητικότητας 15m3 
έκαστη ώστε να συλλέγονται ξεχωριστά τα 
λύματα από τον οικίσκο από τα 
στραγγίσματα του δεματοποιητή. Με 
βυτιοφόρα του Δήμου Λέρου, από τις 
δεξαμενές, τα υγρά απόβλητα θα 
μεταφέρονται από κοινού στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών 
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Λυμάτων (ΕΕΛ) της Λέρου. 

2.5.4 Περίφραξη 

Η περίφραξη του χώρου εγκατάστασης του 
εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τον 
έλεγχο και οριοθέτηση του χώρου, την 
αποφυγή εισόδου ατόμων ή ζώων στην 
εγκατάσταση καθώς και τη μείωση της 
διασποράς ελαφρών αντικειμένων στη 
γύρω περιοχή. 

Η περίφραξη θα πρέπει να έχει ελάχιστο 
ύψος 2,00m και να κατασκευαστεί από 
γαλβανισμένους σιδηροπασσάλους 
διατομής σχήματος Γ (γωνιώδεις) και 
συρματόπλεγμα, ύψους 2,00m από το 
έδαφος. Οι πάσσαλοι θα είναι πακτωμένοι 
σε βάση από σκυρόδεμα. Η απόσταση των 
πασσάλων να είναι περίπου ανά 2-3m. 
Στην περίπτωση που το έδαφος 
παρουσιάζει κλίση, η περίφραξη να 
ακολουθεί την κλίση αυτή και να μην 
δημιουργείται αναβαθμός.  

Το μήκος της περίφραξης ανέρχεται σε 305 
μ. περίπου. 
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2.5.5 Πύλη εισόδου 

Στην είσοδο του χώρου να κατασκευαστεί 
μία πύλη εισόδου, η οποία θα είναι 
ανοιγόμενη/συρόμενη (μονόφυλλη ή 
δίφυλλη) και θα λειτουργεί χειροκίνητα. 
Στην πύλη της εγκατάστασης θα 
προβλέπεται κλειδαριά ασφαλείας. 
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2.5.6 Ενημερωτική πινακίδα 

Στην είσοδο της εγκατάστασης να 
τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριών όπου 
θα αναγράφονται: 

 Τίτλος έργου 

 Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο 
του Φορέα 
Υλοποίησης/Επίβλεψης/Διαχείρισης 
(Λειτουργίας). 

 Ανάδοχος του έργου 

 Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης. 

Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι 
σύμφωνη με τις σχετικές απαιτήσεις του 
χρηματοδοτικού προγράμματος στο οποίο 
έχει ενταχθεί το έργο. 
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2.6 Κατασκευαστικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά δικτύου ύδρευσης 
Για την τροφοδοσία των χώρων με νερό θα 
κατασκευαστεί δίκτυο νερού. 
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Θα τροφοδοτηθούν: 

 Ο οικίσκος εισόδου (WC) 

 Το υπόστεγο δεματοποίηση 

 Ο χώρος αποθήκευσης 

 
Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από HDPE 3ης 
γενιάς Φ50 που θα οδεύει υπόγεια σε 
χάνδακα βάθους 70εκ, και θα 
τροφοδοτήσει τους παραπάνω χώρους 
μέσω φρεατίου και κρουνού. 
 
Η τροφοδοσία του δίκτυου γίνεται από την 
δεξαμενή νερού μέσω πιεστικού παροχής 
2m3/h και πίεσης 30mΣΥ. Το ίδιο πιεστικό 
θα τροφοδοτήσει και το δίκτυο άρδευσης 
με ξεχωριστό κλάδο από τον διανομέα του. 

2.7 Κατασκευαστικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά δικτύου αποχέτευσης 
Για την αποχέτευση των χώρων 
δεματοποίησης αλλά και του οικίσκου 
εισόδου, θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο 
αποχέτευσης το οποίο θα συλλέγει τα 
λύματα και θα τα οδηγεί με τη βοήθεια 
αντλιών στις 2 δεξαμενές συλλογής υγρών 
αποβλήτων από όπου με βυτιοφόρο όχημα 
θα μεταφέρονται στη Ε.Ε.Λ. του Δήμου 
Λέρου. 
Προβλέπεται ξεχωριστή συλλογή και 
δεξαμενή για τα στραγγίσματα και 
εκπλύματα της δεματοποίησης και 
ξεχωριστή συλλογή και δεξαμενή για τα 
λύματα του οικίσκου 
 
Από τους ανοικτούς χώρους θα 
συλλέγονται τα λύματα και στραγγίσματα 
με εσχάρες και μέσω μηχανοσίφωνα θα 
οδηγούνται βαρυτικά στη δεξαμενή 
συλλογής υγρών αποβλήτων, ενώ από τον 
οικίσκο θα συλλέγονται δια μέσω 
μηχανοσίφωνα. 
 
Το βαρυτικό δίκτυο του χώρου 
επεξεργασίας απορριμμάτων θα είναι 
διατομής Φ200 εξολοκλήρου από PVC 
(σειράς 41) ΕΝ 1401-1,ΕΛΟΤ 476. Οι αγωγοί 
τοποθετούνται σε όρυγμα πλάτους 0,80m 
και μεταβλητού ύψους κατά περίπτωση όχι 
μικρότερου ωστόσο από 0,80m.  
 
Οι σχάρες συλλογής 
λυμάτων/στραγγισμάτων θα είναι 
χυτοσιδηρές κλάσεως DN400 κατάλληλες 
για διέλευση οχημάτων πάνω από αυτές. 
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Ο καταθλιπτικός αγωγός θα είναι από 
HDPE Φ75. 
Οι αντλίες ανύψωσης θα τοποθετηθούν 
εντός φρεατίου και θα έχουν παροχή 
2m3/h σε πίεση 5mΣΥ έκαστη. 
Σε κατάλληλες θέσεις (θέσεις συμβολής 
οριζόντιων αγωγών, αλλαγής διεύθυνσης 
οριζόντιων αγωγών, θέσεις μεγάλων 
κλίσεων) κατασκευάζονται φρεάτια 
επίσκεψης-πτώσεως με χυτοσίδηρο 
κάλυμμα κλάσεως DN400. 

2.8 Κατασκευαστικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά δικτύου πυρόσβεσης 
Στο έργο θα γίνει εγκατάσταση μόνιμου 
υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης καθώς 
και φορητών μέσων πυρόσβεσης. 
Το δίκτυο θα είναι κατηγορίας ΙΙ δηλαδή θα 
μπορεί να τροφοδοτήσει με παροχή 
380l/min για χρόνο 30λεπτών. 
Το δίκτυο θα αναπτυχθεί κατά μήκος του 
γηπέδου του έργου και θα τροφοδοτήσει 2 
Πυροσβεστικές φωλιές, ώστε να 
καλύπτεται κάθε σημείο του. 
Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από HDPE 
Φ75 3ης γενιάς 
 
Το δίκτυο θα οδεύει υπογείως και θα 
διακλαδίζεται κατάλληλα ώστε να 
τροφοδοτήσει τις πυροσβεστικές φωλιές 
της μονάδας. 
Το δίκτυο θα τροφοδοτηθεί από τις 
δεξαμενές νερού δια μέσω πιεστικού 
συγκροτήματος με μια κύρια 
ηλεκτροκίνητη αντλία 25m3/h στα 50mΣΥ, 
μία όμοια αντλία πετρελαιοκίνητη και μία 
αντλία διαφυγών jokey. 
 
Ακόμη θα εγκατασταθεί 1 σταθμοί 
πυροσβεστικών εργαλείων (Σ.Ε.Π.Ε).  
Τέλος τοποθετούνται φορητά μέσα 
πυρόσβεσης όπως 4 τροχήλατοι 
πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 25 kg, 2 
φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του 
άνθρακα 5kg και 4 φορητοί 
πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 6Kg. 
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2.9 Κατασκευαστικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά δικτύου ισχυρών 
ρευμάτων 
Στο έργο θα γίνει νέα σύνδεση με το 
παρακείμενο δίκτυο ΔΕΗ με τριφασική 
παροχή Νο2α (29KVA). ώστε να καλυφθούν 
οι ανάγκες ηλεκτροδότησης των 
εγκαταστάσεων του χώρου. 
 
Ο μετρητής ΔΕΗ θα τοποθετηθεί σε πίλλαρ 
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στα όρια του γηπέδου και θα γειωθεί με 
τρίγωνο γείωσης. 
 
Θα τροφοδοτηθεί ο γενικός πίνακας του 
γηπέδου, εντός του οικίσκου ελέγχου, ο 
πίνακας υπόστεγου δεματοποίησης και ο 
πίνακας πιεστικών νερού. 
 
Οι εξωτερικοί πίνακες θα τοποθετηθούν σε 
πίλλαρ μεταλλικό από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα με δίριχτη σκεπή και μονή πόρτα 
με κλείθρο και κλειδαριά. Η στεγανότητα 
του πίλλαρ θα εξασφαλίζεται με ελαστικό 
παρέμβυσμα γύρω από την πόρτα. Η 
στεγανότητα θα είναι IP65. Οι διαστάσεις 
του πίλλαρ είναι αντίστοιχη του πίνακα 
που θα φιλοξενεί με ελάχιστες διαστάσεις 
100x100x35 εκ. 
 
Εντός του κάθε πίλλαρ θα τοποθετηθεί 
τοπικός πίνακας κίνησης στεγανός IP54 με 
γενική ασφάλεια 35Α.  
Η τροφοδοσία των πίλλαρ θα γίνει από τον 
Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης του γηπέδου 
μέσω ξεχωριστού καλωδίου διανομής 
J1VV-U 5x10mm2. Το καλώδιο θα οδεύσει 
υπόγεια μέσα σε χάνδακα, 0,8 m βάθους 
και 0,8 m πλάτους εντός πλαστικού 
σωλήνα από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας HDPE κυματοειδούς 
επιφάνειας (corrugated) διπλού 
τοιχώματος κατά EN 50086 διατομής Ø110 
έως το πίλλαρ. 
 
Επιπλέον για την προστασία εξοπλισμού 
και προσωπικού στον χώρο θα 
τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιονισμού σε 
ιστό μεταλλικό 8m με ξεχωριστή γείωση. 
Το αλεξικέραυνο θα τοποθετηθεί 
κεντροβαρικά στο γήπεδο και θα καλύπτει 
με κατηγορία προστασίας ΙΙ ακτίνα 60m. 

2.10 Κατασκευαστικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά δικτύου εξωτερικού 
φωτισμού 
Για την κάλυψη των αναγκών εξωτερικού 
φωτισμού στον χώρο θα γίνει τοποθέτηση 
φωτιστικών σωμάτων με βραχίονα επί 
στύλου με λαμπτήρα ατμών νατρίου 
υψηλής πίεσης ισχύος 250W. 
 
Θα τοποθετηθούν πέντε (5) ιστοί φωτισμού 
ύψους 6m με βραχίονα 1,60-1,80 m με 
φωτιστικά με λαμπτήρες υψηλής πίεσης 
νατρίου των 250W, περιμετρικά του 
γηπέδου ώστε να φωτίζουν επαρκώς τόσο 
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τον χώρο όσο και την περίφραξη αυτού. Η 
όλη κατασκευή των ιστών φωτισμού θα 
είναι σύμφωνη με την ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-05-07-
02-00. 
 
Η τοποθέτηση τους θα είναι τέτοια ώστε η 
μέση στάθμη φωτισμού στον χώρο κίνησης 
της εγκατάστασης επεξεργασίας 
απορριμμάτων να είναι της τάξης άνω των 
20 LUX (1,5cd/m2) ώστε να καλύπτει και τις 
ανάγκες φωτισμού ασφαλείας αλλά και 
νυχτερινής εργασίας της περιοχής. 
 
Η τροφοδοσία των φωτιστικών εξωτερικού 
φωτισμού του χώρου θα γίνει από τον 
πίνακα του οικίσκου ελέγχου του γηπέδου. 
Θα χρησιμοποιηθούν καλώδια J1VV-
4x6mm2. Για τη γείωση της γραμμής 
εξωτερικού φωτισμού θα χρησιμοποιηθεί 
ξεχωριστός αγωγός από γυμνό χαλκό 
διατομής 16mm2. Στο τέλος της 
τροφοδοτικής γραμμής, μετά τον τελευταίο 
ιστό ο κύριος αγωγός γειώσεως θα 
γειώνεται ξανά μέσω μίας ράβδου γείωσης 
διατομής σταυρού 50x50x3mm μήκους 
2,5m (ΕΛΟΤ ΕΝ 50164). 
 
Τα καλώδια του εξωτερικού φωτισμού θα 
οδεύουν υπογείως παράλληλα με τους 
αγωγούς των υπολοίπων εγκαταστάσεων 
σε ξεχωριστό σωλήνα HDPE κυμματοειδούς 
διατομής Ø75. Τα φρεάτια σύνδεσης με τα 
φωτιστικά θα είναι διαστάσεων 30Χ30Χ40, 
προκατασκευασμένα, με χυτοσιδηρό 
στεγανό καπάκι. 
 
Καταλληλά Φωτιστικά σώματα θα 
τοποθετηθούν και στο υπόστεγο του 
δεματοποιητή ώστε να εξασφαλίζεται 
επίπεδο φωτισμού της τάξης των 200lux. 

VΙ. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Ο φορτωτής θα χρησιμοποιείται για την 
προώθηση των απορριμμάτων στον 
δεματοποιητή, ενώ μελλοντικά θα 
χρησιμοποιηθεί για λοιπές ανάγκες του 
Δήμου, όπως για τη φόρτωση υλικών ή 
κόμποστ στη μονάδα κομποστοποίησης.  

ΝΑΙ   

1.2 Ο υπό προμήθεια φορτωτής θα είναι 
καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης 
κατασκευής, αναγνωρισμένου 
κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 
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2.1 Γενικά, τύπος, μέγεθος 
Ο φορτωτής θα είναι τροχοφόρος. Η 
λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή θα 
είναι υδραυλική.  
 
Το βάρος λειτουργίας του θα είναι άνω των 
2.300 κιλών, το ολικό μήκος μικρότερο των 
3,50μ, το ύψος του χωρίς φάρο μικρότερο 
των 2,10μ. και το ολικό πλάτος μικρότερο 
των 1,80μ. 
 
Ο φορτωτής θα έχει τοποθετημένη 
μπροστά την εξάρτηση του φορτωτή, με 
τον κάδο φόρτωσης.  
 
Μέσω ταχυσυνδέσμου στη θέση του κάδου 
φόρτωσης θα προσαρμόζονται και θα 
λειτουργούν διάφορα εξαρτήματα 
εργασίας.  

ΝΑΙ   

2.2  Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα πρέπει να καλύπτει τις πιο 
πρόσφατες προδιαγραφές ρύπων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας ήτοι Euro IIIA ή νεωτέρας 
,όπως προβλέπεται ανάλογα με την ισχύ 
του. 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, 
υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, ελάχιστης μικτής ισχύος 47 HP 
κατά SAE. Η αποδιδόμενη ροπή του 
κινητήρα θα είναι ανώτερη των 140Nm. 
Ο φορτωτής θα φέρει δεξαμενή 
πετρελαίου χωρητικότητας κατά ελάχιστο 
45λίτρων. 

ΝΑΙ   

2.3 Σύστημα ψύξης  
Το σύστημα ψύξης, θα εξασφαλίζει την ροή 
του αέρα στον κινητήρα, αλλά και στην 
αντλία, διατηρώντας καθαρό το εσωτερικό 
χώρο του κινητήρα και των ψυγείων. 
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2.4 Ισχύς υδραυλικού συστήματος 
Η παροχή του υδραυλικού συστήματος, για 
βοηθητικά εξαρτήματα, θα είναι άνω των 
55lt/min με πίεση τουλάχιστον των 200 
bar. 

ΝΑΙ   

2.5 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
H μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική.  
Η ταχύτητα κίνησης εμπρός/πίσω θα είναι 
τουλάχιστον των 10 χλμ/ώρα. 

ΝΑΙ   

2.6 Χειριστήρια ελέγχου λειτουργίας 
Ο έλεγχος των κινήσεων του φορτωτή, 
αλλά και της πορείας (οδηγήσεως) του 
μηχανήματος θα γίνεται με μηχανικά ή 
υδραυλικά χειριστήρια. 
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2.7 Σύστημα πέδησης 
H βασική πέδηση θα γίνεται από το 

Να δοθεί   





 75 

υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος. 
Πέδη στάθμευσης (parking) με μηχανικό ή 
κατά προτίμηση με ηλεκτρικό τρόπο. 
H κινούμενη μπάρα λειτουργίας / 
ασφάλειας χειρισμού θα ακινητοποιεί το 
μηχάνημα με όμοιο τρόπο.  

2.8 Σύστημα φόρτωσης 
Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα 
έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή, 
υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών 
απαιτήσεων. Θα διαθέτει σύστημα ταχείας 
σύνδεσης/αποσύνδεσης του κάδου 
φόρτωσης και των λοιπών εξαρτήσεων. 
 
Ο κάδος φορτωτή θα είναι γενικής χρήσης 
χωρητικότητας τουλάχιστον 0,30 m3. 
- Φορτίο εργασίας του μηχανήματος θα 

είναι τουλάχιστον 570 κιλά. 

- Φορτίο ανατροπής τουλάχιστον 1050 
κιλά 

- Το πλάτος του κάδου θα είναι 
τουλάχιστον 1,50μ. 

ΝΑΙ   

2.9 Καμπίνα χειρισμού και άλλα στοιχεία 
Ο θάλαμος χειρισμού θα είναι τύπου 
R.O.P.S. και F.O.P.S., με  πλαϊνούς 
επάλληλους υαλοπίνακες. 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων 
λειτουργίας, με οπτικοακουστικές ενδείξεις 
που κρίνεται απαραίτητο για τη σωστή 
λειτουργία και αποφυγή βλαβών, με 
σύστημα αυτοδιάγνωσης αυτών. H 
πληρότητα του πίνακα ελέγχου θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
Η ορατότητα του χειριστή να είναι 
ανεμπόδιστη ενώ θα διαθέτει, πλήρες 
ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού πορείας 
σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK (πχ.  φώτα 
πορείας κλπ). 

ΝΑΙ   

3. ΛΟΙΠΑ 

3.1 Τεκμηρίωση 
Το μηχάνημα να φέρει έγκριση τύπου και 
σήμανση CE και όταν παραδοθεί θα 
συνοδεύεται από: 
 Σειρά εργαλείων συντηρήσεως 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Χειρισμού και 
Συντηρήσεως στην Ελληνική (ένα 
αντίγραφό του θα πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβληθεί μαζί με 
την προσφορά-όρος απαράβατος) 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο Επισκευών στην 
Ελληνική ή και Αγγλική 

 Εικονογραφημένο Κατάλογο 

ΝΑΙ   
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Ανταλλακτικών στην Ελληνική ή και 
Αγγλική 

 Πυροσβεστήρα 

 Φαρμακείο 

 Τρίγωνο 

VΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Γενικά 
Με την παρούσα περιγράφονται αναλυτικά 
όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 
λειτουργία της μονάδας δεματοποίησης 
αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων 
(Α.Σ.Α.). Σκοπός της παρεχόμενης 
υπηρεσίας δεματοποίησης, είναι η μείωση 
του όγκου των δημοτικών αποβλήτων, 
μέσω συμπίεσης και δεματοποίησής τους 
σε αεροστεγή και υδατοστεγή συσκευασία 
και στη προσωρινή τους αποθήκευση σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 
περιμετρικά της εγκατάστασης 
δεματοποίησης. Τα δεμάτια θα 
τοποθετούνται βάσει ηλικίας.  

ΝΑΙ   

 

1.2 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για 
τη λειτουργία της μονάδας και την 
εκτέλεση της υπηρεσίας, έμπειρο και 
έντεχνο προσωπικό. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει: 
1. Κατάλληλο σύρμα δεματοποίησης, 2. 
Φιλμ συσκευασίας μεγάλης αντοχής σε 
καιρικές συνθήκες, 3. Χειριστές, για τα 
μηχανήματα της δεματοποίησης και λοιπά 
μηχανήματα, 4. Εργάτες καθαριότητας του 
χώρου, 5. Υπεύθυνο μονάδος, 6. Τεχνικό 
ασφαλείας ο οποίος θα παρέχει τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, 
συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και 
υγείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας (Ν.1568/ 85, ΠΔ17/96, 
ΠΔ305/96, ΠΔ 294/88), 7. Ιατρό 8. Τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, 9. 
Υπεύθυνο για τη συντήρηση του 
εξοπλισμού, 10. Πάσης φύσεως καύσιμα 
και λιπαντικά των μηχανημάτων-
οχημάτων-εξοπλισμού. 

Να δοθεί   

2.2 Κατά τη δεματοποίηση θα γίνονται 
τουλάχιστον τέσσερα δεσίματα σε κάθε 
δέμα απορριμμάτων, δύο ανά κατεύθυνση 
(σταυρωτά). Το κάθε δέμα θα 
περιτυλίγεται επτά (7) φορές με φιλμ 
μεγάλης αντοχής σε καιρικές συνθήκες, 

Να δοθεί   
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ώστε να είναι πλήρως στεγανά. Με την 
ολοκλήρωση του κύκλου περιτύλιξης, το 
τυλιγμένο δέμα θα βγαίνει από το 
μηχάνημα περιτύλιξης και θα προωθείται 
στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, με το 
περονοφόρο μηχάνημα, εντέχνως, ώστε να 
μην προκληθεί βλάβη-τραυματισμός του 
δέματος. Αν διαπιστωθεί φθορά ή 
διάτρηση της ταινίας (φιλμ) περιτύλιξης ή 
γενικότερα τραυματισμός του δέματος, 
κατά τη διαδικασία περιτύλιξης ή 
μεταφοράς ή στη συνέχεια στο χώρο της 
προσωρινής αποθήκευσης, θα διορθώνεται 
με ευθύνη του αναδόχου, δηλαδή θα 
επιστρέφεται στη διαδικασία 
δεματοποίησης για επανασυσκευασία, 
χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, ώστε τα 
δέματα να είναι πλήρως αεροστεγή και 
υδατοστεγή. 

2.3 Δέματα που έχουν υποστεί τραυματισμούς 
και διατρήσεις, κατά τη διαδικασία 
δεματοποίησής – διαχείρισή τους, δεν θα 
προσμετρούνται από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής και δεν θα 
υπολογίζονται ως προσφερόμενη 
υπηρεσία του αναδόχου. 

ΝΑΙ   

2.4 Το βάρος των δεμάτων θα είναι 450-500 
Κg.  

Να δοθεί   

2.5 Τα μηχανήματα δεματοποίησης (πρέσα και 
μηχάνημα περιτύλιξης), θα παραληφθούν 
από τον ανάδοχο σε άριστη κατάσταση και 
στην ίδια κατάσταση οφείλει να τα 
παραδώσει με τη λήξη της σύμβασης.  

ΝΑΙ   

2.5.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθεί τις 
υποδείξεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου 
υπεύθυνου καθαριότητας καθώς και του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και διαχείρισης 
απορριμμάτων.  

ΝΑΙ    

2.5.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαχειρίζεται 
το σύνολο των εισερχόμενων 
απορριμμάτων στην μονάδα 
δεματοποίησης.  

ΝΑΙ    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β 

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ι. ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
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1.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα 
παραδοθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο 
τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι 
το γήπεδο εγκατάστασης στην περιοχή με 
τοπωνύμιο ‘’ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ’’ 
της νήσου Λέρου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.1  Εκπαίδευση 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την 
εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών 
του Δήμου στον χειρισμό και συντήρηση του 
εξοπλισμού. 
Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι 
κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες. 

ΝΑΙ   

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

3.1 Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά 
Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή 
του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

3.2  Τεχνική Υποστήριξη   
Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα 
παροχής πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης 
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την οριστική 
παραλαβή του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

3.3 Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης 
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη 
μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του 
εξοπλισμού για την παροχή τεχνικής 
στήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής 
βλάβης, κατά τη διάρκεια του χρόνου 
πλήρους συντήρησης – επισκευής, είναι 
δέκα (10) μέρες. 

ΝΑΙ   

3.4 Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης: 
Πρόγραμμα συντήρησης – service 
(παρεχόμενες υπηρεσίες, περιοδικές 
συντηρήσεις: τακτικές / προληπτικές κατά 
περίπτωση του εξοπλισμού,  διαδικασία 
αντιμετώπισής των τεχνικών βλαβών ως τα 
τεχνικά και άλλα μέσα για την 
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού. 

Να δοθεί   

ΙΙ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα 
παραδοθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο 
τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι 
το γήπεδο εγκατάστασης στην περιοχή με 
τοπωνύμιο ‘’ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ’’ 
της νήσου Λέρου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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2.1  Εκπαίδευση 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την 
εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών 
του Δήμου στον χειρισμό και συντήρηση του 
εξοπλισμού. 
Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι 
κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες. 

ΝΑΙ   

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

3.1 Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά 
Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή 
του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

3.2  Τεχνική Υποστήριξη   
Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα 
παροχής πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης 
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την οριστική 
παραλαβή του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

3.3 Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης 
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη 
μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του 
εξοπλισμού για την παροχή τεχνικής 
στήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής 
βλάβης, κατά τη διάρκεια του χρόνου 
πλήρους συντήρησης – επισκευής, είναι 
δέκα (10) μέρες. 

ΝΑΙ   

3.4 Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης: 
Πρόγραμμα συντήρησης – service 
(παρεχόμενες υπηρεσίες, περιοδικές 
συντηρήσεις: τακτικές / προληπτικές κατά 
περίπτωση του εξοπλισμού,  διαδικασία 
αντιμετώπισής των τεχνικών βλαβών ως τα 
τεχνικά και άλλα μέσα για την 
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού. 

Να δοθεί   

ΙΙΙ. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.1 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα 
παραδοθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο 
τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι 
το γήπεδο εγκατάστασης στην περιοχή με 
τοπωνύμιο ‘’ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ’’ 
της νήσου Λέρου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.1  Εκπαίδευση 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την 
εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών 
του Δήμου στον χειρισμό και συντήρηση του 
εξοπλισμού. 
Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι 
κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες. 

ΝΑΙ   

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
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3.1 Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά 
Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή 
του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

3.2  Τεχνική Υποστήριξη   
Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα 
παροχής πρόσθετης τεχνικής υποστήριξης 
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την οριστική 
παραλαβή του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

3.3 Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης 
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη 
μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του 
εξοπλισμού για την παροχή τεχνικής 
στήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής 
βλάβης, κατά τη διάρκεια του χρόνου 
πλήρους συντήρησης – επισκευής, είναι 
δέκα (10) μέρες. 

ΝΑΙ   

3.4 Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης: 
Πρόγραμμα συντήρησης – service 
(παρεχόμενες υπηρεσίες, περιοδικές 
συντηρήσεις: τακτικές / προληπτικές κατά 
περίπτωση του εξοπλισμού,  διαδικασία 
αντιμετώπισής των τεχνικών βλαβών ως τα 
τεχνικά και άλλα μέσα για την 
αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού. 

Να δοθεί   

ΙV. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.1 Τα έργα υποδομής θα πραγματοποιηθούν 
στο χώρο του γηπέδου εγκατάστασης στην 
περιοχή με τοπωνύμιο ‘’ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-
ΓΟΥΡΝΙΑ’’ της νήσου Λέρου εντός τεσσάρων 
(4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης   

ΝΑΙ   

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

3.1 Στον επιμέρους εξοπλισμό των δικτύων (π.χ. 
αντλίες, υλικά) 

Να δοθεί   

V. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.1 Τα έργα υποδομής θα πραγματοποιηθούν 
στο χώρο του γηπέδου εγκατάστασης στην 
περιοχή με τοπωνύμιο ‘’ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-
ΓΟΥΡΝΙΑ’’ της νήσου Λέρου εντός τεσσάρων 
(4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης   

ΝΑΙ   

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

3.1 Στον επιμέρους εξοπλισμό των δικτύων (π.χ. 
αντλίες, υλικά) 

Να δοθεί   

VΙ. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.1 Το προσφερόμενο μηχάνημα θα παραδοθεί 
το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από 

ΝΑΙ   
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την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος 
παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι το 
γήπεδο εγκατάστασης στην περιοχή με 
τοπωνύμιο ‘’ΣΦΑΚΙΑ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΑ-ΓΟΥΡΝΙΑ’’ 
της νήσου Λέρου. 

1.2 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
Ο Δήμος θα εκδώσει για το μηχάνημα άδεια 
κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει 
φάκελο με όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (εκτός από παράβολα που 
καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη και τυχόν 
δηλώσεις του ιδιοκτήτη) και θα βοηθήσει – 
όπου απαιτηθεί -το Δήμο στην έκδοση της 
άδειας κυκλοφορίας. Η πληρωμή του 
προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν 
εκδοθεί πρώτα η άδεια κυκλοφορίας. 

ΝΑΙ   

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.1  Εκπαίδευση 
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση 
των χειριστών και συντηρητών της 
επιχείρησης στον χειρισμό και συντήρηση 
του μηχανήματος. 
Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να είναι 
κατ' ελάχιστο πέντε (5) ημέρες. 

ΝΑΙ   

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

3.1 Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά 
Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα 
ανταλλακτικών/αναλώσιμων ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

3.2  Τεχνική Υποστήριξη   
Η περίοδος της τεχνικής υποστήριξης θα έχει 
τέτοια χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την 
προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, να 
ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη από 
την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

3.3 Απόκριση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης 
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για τη 
μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του 
εξοπλισμού για την παροχή τεχνικής στήριξης 
και αποκατάστασης της τεχνικής βλάβης 
είναι οι δέκα (10) μέρες. 

ΝΑΙ   

3.4  Λοιπά στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης: 
Πρόγραμμα συντήρησης – service 
(παρεχόμενες υπηρεσίες, περιοδικές 
συντηρήσεις: τακτικές / προληπτικές κατά 
περίπτωση του εξοπλισμού, διαδικασία 
αντιμετώπισής των τεχνικών βλαβών ως τα 
τεχνικά και άλλα μέσα για την αποκατάσταση 
της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Να δοθεί   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% (€) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 17% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 1     

2 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ 1     

3 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ 1     

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 1     

5 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1     

6 ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

1     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 17% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 17% (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% (ολογράφως)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΔΕΜΑΤΑ) 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% (€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 17% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

17.600     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 17% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 17% (ολογράφως)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% (αριθμητικώς)  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% (ολογράφως)  
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