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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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3.
4.
5.

Τεχνική Έκθεση
Προϋπολογισμός
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Διακήρυξη
Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.819,20

€
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:34.819,20 €€

ΜΕΛΕΤΗ

38/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100
ΛΙΤΡΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν
τα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά
απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.
Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1.100 λίτρα +5% αντίστοιχα. αποδεικνυόμενη από την
αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών,
εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον
μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο
χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.
Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για
την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.
2. ΕΙΔΙΚΑ
Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα,
συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν
αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα.
Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με
συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού
(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς
σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.
Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες,
κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.
Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του
κάδου.
Το βάρος του κάδου θα είναι 50-55 κιλά περίπου και το πάχος του σώματος τουλάχιστον
5,5 χιλιοστά.

3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)
Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κώλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω
συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, με
ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό.
Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το
κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά
ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του.
Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις
τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών.
Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το
κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την
χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των
οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώμα, αποκλειομένων των διανοίξεων
οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών
κ.α.
Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 10cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάμεις
καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής
τους.
4. ΤΡΟΧΟΙ
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης
κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο
άξονα κατά 360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να
μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.
Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και
συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να
δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα
στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι .
5. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή
που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την
εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό
καπάκι και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.
6. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ
Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την
τοποθέτηση των υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε
καταπονήσεις και χτυπήματα.
Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να
συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων
μεντεσέδων που θα
περιλαμβάνονται κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό μεταλλικό σωλήνα υψηλής αντοχής,
αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών,
παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α.
Το γέμισμα του κάδου να μπορεί να γίνεται και με ποδομοχλό ανοίγματος καπακιού, κατά το
δυνατόν αθόρυβης και στιβαρής κατασκευής ώστε να μην φθείρεται από τη συνεχή χρήση. Το

σύστημα του ποδομοχλού πρέπει να έχει την δυνατότητα να ανοίγει και από την πλευρά του
πεζοδρομίου
Να είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και να στηρίζεται στις βάσεις των
τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος.
Ολες οι κινήσεις για την χρήση των κάδων να γίνονται αθόρυβα (χωρίς τριξίματα κλπ.)
Το σύστημα μοχλών του ποδομοχλού θα πρέπει να είναι με ειδική αντιοξειδωτική προστασία
και να έχει ειδική κατασκευή ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του
κάδου με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ.
Γενικά το σύστημα του ποδομοχλού δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών των απορριμματοφόρων και των πλυντηρίων κάδων και να
αποσυναρμολογείται εύκολα.
7.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα
σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.
Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους
και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και
την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του
πλυντηρίου κάδων.
8.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α)
Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα.
β)
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με
ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.
γ)
Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινο, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την
χύτευση.
δ) Ο κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα τουλάχιστον τα παρακάτω
 Νόρμα που αποκρίνεται ο κάδος (ΕΝ 840)
 Σήμανση CE
 Μήνας και έτος παραγωγής
 Συνολικό όγκο εκφρασμένο σε λίτρα
 Συνολικό φορτίο κάδου εκφρασμένο σε κιλά
 Σήμανση ποιότητας και ελέγχων (RAL ή GS κ.τ.λ)
 Κατασκευαστή
 Προμηθευτή

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)
1)
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο
που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που
προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και
θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του
διαγωνιζόμενου θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί
το αντίστοιχο πιστοποιητικό
2)
Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη
εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που
δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
3)
Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6-από πιστοποιημένα κέντρα - τελευταίας
διετίας για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα
προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων ( χωρητικότητα, κ.α),.
4)
Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001/14001 και 18001. Σε
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής απαραιτήτως θα πρέπει να
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο
αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος
εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.
5)
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς
όμοιων κάδων με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου επί αποδείξει μέχρι 3 ημέρες
πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της
τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
/2017
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Γ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΙΛ. ΤΖΑΒΕΛΑ 37 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ 38/2017
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.819,20 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΙΔΟΣ
Πλαστικοί κάδοι
απορριμμάτων
χωρ. 1100lt
πράσινοι

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΜ
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156€

28.080,00

ΣΥΝΟΛΟ

28.080,00

34928480-6

Φ.Π.Α. 24%

6.739,20

Στρ/ση
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια κάδων
μηχανικής αποκομιδής
απορριμμάτων »

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 38 /2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης – είδος της διαδικασίας.
Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής
απορριμμάτων» προϋπολογισμού μαζί με τον ΦΠΑ 34.819,20 € από τον Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΊΑΣ
σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές των λοιπών τευχών της μελέτης.
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 2: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την παρούσα προμήθεια γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό οι παρακάτω οικονομικοί
φορείς:
α) Έλληνες Πολίτες ή αλλοδαποί
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση
των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και τους αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα
Άρθρο 3: Λόγοι αποκλεισμού - Κριτήρια επιλογής
(άρθρα 73, 74 και 75 του Ν.4412/2016)
3.1Λόγοι αποκλεισμού
3.1.1 Να υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών 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 τον. 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 4αυτής,
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).
Διευκρίνηση: Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε, Ι.Κ.Ε και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.1.2. Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

3.1.3. ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική
νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν, αλλά που έχει ήδη αναπτύξει
δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (όταν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα)
3.1.4. ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση
εγκατάστασης στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος.
3.1.5. ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν τηρεί τις
υποχρεώσεις
του
που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
3.1.6 Ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού ή επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την 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.
3.1.7 Ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις και για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαγωνισμούς και είναι εν ισχύ.
3.2 Κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει την απαιτούμενη καταλληλόλητα για την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δηλαδή εγγραφή σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την
Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω
πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο
δραστηριότητάς του.
Άρθρο 4: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
(άρθρα 93, 94 και 95 του Ν.4412/2016)
Ο φάκελος της προσφοράς, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα περιέχει:

4.1 Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να περιέχει ο φάκελος της προσφοράς είναι
τα εξής:
4.1.1 Συμπληρωμένο το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ( ΤΕΥΔ ) για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών [άρθρου 79 παρ.
4 ν. 4412/2016 (Α 147)].
(Το ΤΕΥΔ υπογράφεται κατά περίπτωση :
α) από το φυσικό πρόσωπο,
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε, Ι.Κ.Ε και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές και
γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.)
4.1.2 τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ως
εξής:
α) Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου.
β) Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με
την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.
Οι Ε.Π.Ε., ΙΚΕ και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό
του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
τελευταίου τριμήνου .
γ) Οι ενώσεις, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των φορέων που την αποτελούν.
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους,
δηλαδή στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. & Ε.Π.Ε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής ενώ στην περίπτωση Α.Ε. η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης γίνεται με
την απόφαση του Δ.Σ.
ε) σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), απόσπασμα πρακτικού περί έγκρισης συμμετοχής
στον παρόντα διαγωνισμό και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης σε μέλος του Δ.Σ. ή σε τρίτο
πρόσωπο.
στ) σε περίπτωση ένωσης, δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους – φορέα (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) καθώς και ο εκπρόσωπος – συντονιστής της.
ζ) σε περίπτωση συνεταιρισμού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη λειτουργία του.
4.2 Τα δικαιολογητικά του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, ως εξής:
4.2.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός
φορέας να δηλώσει ότι τα προσφερόμενα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της παρούσας μελέτης
(Η Υ/Δ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν
ανάλογα με τη νομική τους μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις)
4.2.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, προκειμένου ο οικονομικός
φορέας να δηλώσει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης, που συνοδεύει
αυτήν, καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και
ανεπιφύλακτα

(Η Υ/Δ υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν
υπογράφουν ανάλογα με τη νομική τους μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις)
4.2.3 Όλα τα στοιχεία που ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης
Οι προσφορές που υποβάλλονται κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δίνουν με τρόπο
απόλυτα σαφή και υπεύθυνο τα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που θα προκύπτουν και
από τα στοιχεία των κατασκευαστών, όπως τεχνικές προδιαγραφές.
Μπορούν οι διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν και κάθε άλλο σχετικό έντυπο, σχέδιο ή
κάθε φύσεως στοιχείο χρήσιμο κατά τη γνώμη τους για την κρίση της προσφοράς και την
σύγκριση της με τις υπόλοιπες προσφορές.
4.3 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς, συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση
των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Δήμος, πλην του Φ.Π.Α., που
βαρύνει το Δήμο
Επί ποινή αποκλεισμού:
Κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλει
προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών όπως αυτά αναφέρονται στην /2017
μελέτη
Άρθρο 5: Χρόνος και Τρόπος υποβολής των προσφορών – Λόγοι απόρριψης προσφορών
(άρθρα 91,92,96 του Ν.4412/2016)
5.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών , τμήμα προμηθειών
οδός Κοζώνη 2, Ναύπακτος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται κατά την ημέρα και ώρα του
διαγωνισμού, το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα
ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί να είναι: όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το
ίδιο το φυσικό πρόσωπο, όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός
του, όταν πρόκειται για ένωση είτε όλα τα μέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα
παραπάνω) είτε ο εκπρόσωπός τους νομίμως εξουσιοδοτημένος.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού , κηρύσσεται από τον πρόεδρο
αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την
ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά
ή αίτηση συμμετοχής.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην Δ/νση Αγ. Νικολάου 15
Λιτόχωρο Τ.Κ 602 00 και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές που περιέρχονται στην

Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν
5.2 Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται με τον
ακόλουθο τρόπο:
α. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1) η λέξη Προσφορά
2) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
3) ο τίτλος της σύμβασης,
4) η ημερομηνία του διαγωνισμού
5) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (του φυσικού ή νομικού προσώπου και σε περίπτωση
ένωσης όλων των οικονομικών φορέων που την αποτελούν)
β. Ο κύριος αυτός φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα:
1) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
2) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και
3) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου
5.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, με ποινή
απόρριψης της προσφοράς. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
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.
5.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που
υποβάλλονται τέτοιες.
5.5 Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα,
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν θα έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
5.6 Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν θα έχουν παράσχει
τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που θα δώσουν
δεν θα γίνουν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
5.7 Απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
Άρθρο 6: Χρόνος ισχύος προσφορών
(άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φoρείς για διάστημα τριών
(3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για τυχόν παράταση της ισχύος
της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – διαδικασία του διαγωνισμού –
ισοδύναμες προσφορές
(Άρθρα 100 και 90 του Ν.4412/2016)
7.1 Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία
των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από
αυτούς.
7.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 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
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσονται, προκειμένου
να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
7.3 Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής (Αρθρο117 του Ν.4412/2016).
7.4 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες.
7.5 Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς
τιμή, η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
90 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα)
(Άρθρα 80 και 103 του Ν.4412/2016)
8.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να
υποβάλει, εντός προθεσμίας 10 έως 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν με το
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) στο άρθρο 4 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ή
αποστέλλεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή.
8.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
8.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται τα όσα δηλώθηκαν, τότε εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι
διατάξεις των παρ.3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οψιγενείς μεταβολές
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι
είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/16, οι οποίες επήλθαν ή για
τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά
και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 80.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο
πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου
72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη
περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού
αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72.
8.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με απόφαση κατακύρωσης (του άρθρου 105 του Ν.4412/2016)
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8.6 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να προσκομίσει ο
προσωρινός ανάδοχος για όσα δηλώθηκαν με το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) στο άρθρο 4 της παρούσας είναι τα εξής:
Α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ή ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν
οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι
κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του
διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το
αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση
διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
Το παρόν δικαιολογητικό αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διευκρίνιση της 3.1.1.
Β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας:
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής. Το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με
οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των
εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και
όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
(Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα η υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας ως
προς το σκέλος των εργοδοτών αφορά για τις Ανώνυμες Εταιρίες, τον Πρόεδρο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης
εταιρίες, τον/τους Διαχειριστές αυτών (όπως ορίζεται στο καταστατικό κ.λπ. της εταιρίας), για
τους συνεταιρισμούς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον υπάρχει)).
Γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην
καταβολή των φόρων
Δ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα
εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο) που να έχει εκδοθεί το πολύ 6 (έξι) μήνες πριν.
Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω
μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας σύμβασης. Σε
περίπτωση ένωσης εκδίδεται για κάθε φορέα – μέλος που την αποτελούν.
Ε) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
περί του ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή

από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του
άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Άρθρο 9 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
(άρθρο 105 του Ν.4412/2016)
9.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
9.2 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
9.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος (καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής εφόσον απαιτείται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 10: Ενστάσεις
(άρθρο 127 του Ν.4412/2016)
10.1 H προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
10.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 παρ. 11 α) του Ν.4412/2016, μετά από γνωμοδότηση από την
επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 11: Εγγυήσεις
(άρθρο 72 του Ν.4412/2016)
Για τις εγγυήσεις και το περιεχόμενο αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72
του Ν. 4412/16.
11.1 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
11.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας - Χρόνος παράδοσης υλικών
(άρθρα 206,207 του Ν.4412/2016)
12.1. Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας θα έχει σαν αφετηρία την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης. Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
12.2 Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο, χώρο και
ποσότητες παραδούμενου υλικού που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο εργοδότης και θα γίνεται με
ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. Αν ζητηθεί, ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει
το σύνολο του υλικού σε 15 ημέρες το αργότερο από την στιγμή που εγγράφως η υπηρεσία θα
ζητήσει την εκτέλεση της προμήθειας.
Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας είναι αυτές
που ορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών
μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016
Άρθρο 13: Παραλαβή των υλικών – χρόνος εγγύησης

(άρθρα 208, 214, 221 του Ν.4412/2016)
13.1 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και η οποία συντάσσει
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε λεπτομερή
μακροσκοπική ποσοτική και ποιοτική εξέταση των υλικών.
13.2 Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αξιώσει όπως τα υλικά υποβληθούν σε χημική ή
μηχανική εξέταση, σε οποιοδήποτε κρατικό ή ιδιωτικό εργαστήριο της εκλογής του. Σκοπός
του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του γεγονότος ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους
συμβατικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές. Τα έξοδα εξέτασης ανεξάρτητα από τα
αποτελέσματα βαρύνουν τον προμηθευτή.
13.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των συμβατικών όρων και προδιαγραφών η
επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να προτείνει
αιτιολογημένη ανάλογη περικοπή των συμβατικών τιμών, και αν οι παραβάσεις είναι σοβαρές
και μειώνουν σημαντικά την απόδοση ή θέτουν σε αμφιβολία την κανονική λειτουργία των
υλικών να προτείνει την τέλεια απόρριψη της. Εφ’ όσον ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με
τις σχετικές προτάσεις της επιτροπής μέσα στην προθεσμία που ορίζει η ίδια στο πρωτόκολλο
παραλαβής αντικαθιστώντας τα τμήματα της προμήθειας που απορρίφθηκαν, ο εργοδότης
έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην αντικατάσταση τους σε βάρος και για λογαριασμό του
προμηθευτού και κατά τον συμφερώτερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του εργοδότου
τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του προμηθευτού
και σε περίπτωση που δεν επαρκεί το επί πλέον ποσό εισπράττεται αναγκαστικά σύμφωνα με
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 14: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
(άρθρο 203 του Ν.4412/2016)
14.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση
της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, β) σε περίπτωση που δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
14.2 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις της παρ.4 το άρθρου 203 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 15: Χρηματοδότηση της προμήθειας - Πληρωμή Αναδόχου (άρθρο 200 του
Ν.4412/2016)
15.1 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους (ΚΑ 20-7135.002.
15.2 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 16: Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Συγγραφή υποχρεώσεων έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)., καθώς και
οι Ν. 3463/06 και 3852/10.
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