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“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36
Πόλη ΚΟΥΦΑΛΙΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός 571 00
Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS2 EL522
Τηλέφωνο 23133-00181
Φαξ 23913-30130
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο k.zannis@n3.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες3 κ. Ζαννής Κυριάκος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://dimos-chalkidonos.gr/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4 http://dimos-chalkidonos.gr/
Αρ. Διακήρυξης : 148/10760/16-07-2021

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 ο Δήμος Χαλκηδόνος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)6

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Ν.4412/2016, o Ν.4782/2021 και το θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό
αναλύεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσας 8 :

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 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα)
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Στοιχεία Επικοινωνίας 9

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.10

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: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση http://dimos-
chalkidonos.gr/

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης11

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Χαλκηδόνος , Η δαπάνη για την εν
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.69.7135.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2021 του Φορέα 12

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 4 της Πράξης : “New Environmental Bio-Reality” (BIOREAL) η
οποία έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG IPA Greece – North Macedonia
2014-2020” και έχει λάβει κωδικό MIS 5030413. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση Μονάδας Κομποστοποίησης Πράσινων Αποβλήτων στον
Δήμο Χαλκηδόνος, στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας
INTERREG IPA Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, με θέμα “BIOREAL”. Η μονάδα θα
αναπτυχθεί εντός του υπ’αρίθμ. 6957 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Κουφαλίων, το οποίο εντοπίζεται
Ανατολικά του οικισμού των Κουφαλίων σε απόσταση 3,20χλμ από αυτόν και Νότια των εγκαταστάσεων
της ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ. Στη μονάδα αναμένεται να καταλήγουν 250 tn πράσινων αποβλήτων το έτος, τα οποία
θα διαστρώνονται σε σειράδια τριγωνικού σχήματος πλάτους 2,00m.

Ειδικότερα, τα προς προμήθεια είδη παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας Π1).

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

9 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
10 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) : ………………………..»
11 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
12 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
13 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

http://dimos-chalkidonos.gr/
http://dimos-chalkidonos.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. Ύφασμα κάλυψης σειραδίων

2. Θερμόμετρο

3. Κιτ παρακολούθησης χημικών παραμέτρων

4. Όργανο παρακολούθησης αερίων

5. Αναστροφέας σειραδίων

6. Λογισμικό Καταγραφής ροών αποβλήτων, παραγωγής αναφορών και υποστήριξης της διαλογής
στην πηγή

7. Εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία

8. Φορτωτής

9. Κόσκινο Ραφιναρίας

10. Ζυγιστήριο

11. Πλυστικό

12. Περίφραξη Μονάδας Κομποστοποίησης

13. Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου

14. Οικίσκος γραφείων

15. Στέγαστρο

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΩΔΙΚΩΝ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV

1. Ύφασμα κάλυψης σειραδίων 44176000-4

2. Θερμόμετρο 38931000-0

3. Κιτ παρακολούθησης χημικών παραμέτρων 38430000-8

4. Όργανο παρακολούθησης αερίων 38545000-7

5. Αναστροφέας σειραδίων 42990000-2

6. Λογισμικό Καταγραφής ροών αποβλήτων, παραγωγής αναφορών και
υποστήριξης της διαλογής στην πηγή 48420000-8

7. Εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία 90530000-1

8. Φορτωτής 34144710-8

9. Κόσκινο Ραφιναρίας 43411000-7

10. Ζυγιστήριο 42923000-2

11. Πλυστικό 42716110-2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΩΔΙΚΩΝ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV

12. Περίφραξη Μονάδας Κομποστοποίησης 34928200-0

13. Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου 31500000-1

14. Οικίσκος γραφείων 44211000-2

15. Στέγαστρο 44112100-9

Η εκτιμώμενη αξία των προς προμήθεια ειδών παρουσιάζεται στον Πίνακα Π3:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π3: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24% (€) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
ΜΕ ΦΠΑ 24%

1. Ύφασμα κάλυψης σειραδίων m2 4,00€ 600,00 2.400,00€ 576,00€ 2.976,00€

2. Θερμόμετρο Τεμ. 600,00€ 1 600,00€ 144,00€ 744,00€

3. Κιτ παρακολούθησης χημικών
παραμέτρων Τεμ. 2.000,00€ 1 2.000,00€ 480,00€ 2.480,00€

4. Όργανο παρακολούθησης αερίων Τεμ. 7.000,00€ 1 7.000,00€ 1.680,00€ 8.680,00€

5. Αναστροφέας σειραδίων Τεμ. 30.500,00€ 1 30.500,00€ 7.320,00€ 37.820,00€

6. Λογισμικό Καταγραφής ροών
αποβλήτων, παραγωγής
αναφορών και υποστήριξης της
διαλογής στην πηγή

Τεμ. 12.000,00€ 1 12.000,00€ 2.880,00€ 14.880,00€

7. Εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία Τεμ. 16.200,00€ 1 16.200,00€ 3.888,00€ 20.088,00€

8. Φορτωτής Τεμ. 42.500,00€ 1 42.500,00€ 10.200,00€ 52.700,00€

9. Κόσκινο Ραφιναρίας Τεμ. 43.000,00€ 1 43.000,00€ 10.320,00€ 53.320,00€

10. Ζυγιστήριο Τεμ. 18.000,00€ 1 18.000,00€ 4.320,00€ 22.320,00€

11. Πλυστικό Τεμ. 3.000,00€ 1 3.000,00€ 720,00€ 3.720,00€

12. Περίφραξη Μονάδας
Κομποστοποίησης Τεμ. 8.500,00€ 1 8.500,00€ 2.040,00€ 10.540,00€

13. Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Τεμ. 9.175,00€ 1 9.175,00€ 2.202,00€ 11.377,00€

14. Οικίσκος γραφείων Τεμ. 10.500,00€ 1 10.500,00€ 2.520,00€ 13.020,00€
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π3: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%

ΦΠΑ 24% (€) ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
ΜΕ ΦΠΑ 24%

15. Στέγαστρο m2 230,00€ 50,00 11.500,00€ 2.760,00€ 14.260,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 216.875,00€ 52.050,00€ 268.925,00€
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Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους τμήματα, καθώς η υλοποίηση της Μονάδας
Κομποστοποίησης του Δήμου Χαλκηδόνος αποτελεί ένα σύνθετο αντικείμενο το οποίο για την υλοποίησή
του απαιτεί ολιστική προσέγγιση και συνεργασία των επιμέρους μονάδων, προκειμένου να παραδοθεί
εγκαίρως και να λειτουργήσει αποδοτικά. Για τον λόγο αυτό απαιτείται κεντρικός συντονισμός, ο οποίος
δύναται να γίνει αποδοτικά από έναν Ανάδοχο ή Ένωση Αναδόχων και όχι από διαφορετικούς Αναδόχους
διαφορετικών τμημάτων. Η κατάτμηση της σύμβασης σε επιμέρους τμήματα δύναται να οδηγήσει σε
σοβαρές αποκλίσεις του χρονοδιαγράμματος και των απαιτούμενων αλληλοκαλυπτόμενων ενεργειών για
την αποτελεσματική και έγκαιρη λειτουργία της υπό προμήθειας Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου
Χαλκηδόνος.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και όχι για μέρος/η αυτού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 268.925,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 216.875,00 ΦΠΑ : 52.050,00€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει 14 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με
το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 ν. 4412/2016.

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 ιδίως15:

 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)16, “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»

14 Άρθρο 86 ν.4412/2016.
15 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.

16 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,17

 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 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)18

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών19

 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»20, 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»21.

 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

17 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
18 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο,
όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου
379.

19 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως
άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την 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.

20 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 €)

21 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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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.)»,

 του ν.4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις”,

 του ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”

 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 ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

 Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 Η υπ’αρίθμ. πρωτ. 59/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος με θέμα
“Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλκηδόνος στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Ελλάδα
– Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020»: Άξονας προτεραιότητας 2,
θεματική προτεραιότητα c, ειδικό αντικείμενο 2.2 για τη βιώσιμη διαχείριση και ανακύκλωση
βιοαποβλήτων ενδεικτικού Π/Υ: 1.5000.000€” (ΑΔΑ: 7Υ9ΦΩΗ2-ΡΨ6)

 Η υπ’αρίθμ. πρωτ. 195/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος με θέμα
«Αποδοχή έγκρισης χρηματοδότησης Πρότασης για το έργο με τίτλο: NEW ENVIRONMENTAL BIO-
REALITY και ακρωνύμιο: BIOREAL, στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA GREECE-
The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020» (ΑΔΑ: Ω4Υ3ΩΗ2-ΚΨ3)

 Η υπ’αρίθμ. πρωτ. 142/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος με θέμα
«Έγκριση αποδοχής της τελικώς εγκεκριμένης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο: NEW
ENVIRONMENTAL BIO-REALITY και ακρωνύμιο: BIOREAL, στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας
INTERREG IPA GREECE- The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020, σε συνέχεια της από
195/2017 ΑΔΣ Δήμου Χαλκηδόνος» (ΑΔΑ: ΩΣΟ7ΩΗ2-ΣΒΞ)

 Η υπ’αρίθμ. πρωτ. 35/2020 Απόφαση Δημάρχου Δήμου Χαλκηδόνος με θέμα: «Σύσταση Ομάδας
Εργασίας για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου “New Environmental Bio-Reality-BIOREAL”»
(ΑΔΑ:6ΤΞ6ΩΗ2-ΠΑ7)

 Την υπ’αρίθμ. 122/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος σχετικά με την
προκήρυξη διαγωνισμού με ΑΔΑ: 6Τ2ΓΩΗ2-ΩΜΨ.

 Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.69.7135.002.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/08/2021 και ώρα 15:0022

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης23

Προκήρυξη24 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/07/2021
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 26.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.27: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 134491

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 καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
http://www.dimos-chalkidonos.gr

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο

22 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.

23 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.

24 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)

25 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.

26 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
27 Άρθρο 36 του 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.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimos-chalkidonos.gr/




“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

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 τους29

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 χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

29 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,30 είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2021/S 136-359592 Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]31

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

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της32

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.gr33.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 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

30 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

31 Για συμβάσεις άνω των ορίων
32 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής
ευχέρειας της Α.Α.

33 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.

http://www.promitheus.gov.gr/
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χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο34. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

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 προθεσμιών35.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές,
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)36. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες
διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 37.

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). 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 νόμον αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.38

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

34 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)

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

37 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 34 Ν.4782/2021.
38 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 29 Ν.4782/2021
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα39.

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 Ν.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 τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.
2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

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.

Ειδικά τα έγγραφα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

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

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 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 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

2.1.5 Εγγυήσεις40
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.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)41, 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 προσφορών, 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, προκαταβολής και καλής λειτουργίας, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα’ του πορηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης.

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

40 Πρβλ. παρ.12 άρθρου 72 ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 21 ν.4782/2021
41 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),
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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.42

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή43 για την υποβολή προσφοράς44.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.45

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής46
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (εκτός του Φ.Π.Α.) ήτοι σε 4.337,50€ (Τέσσερις
Χιλιάδες Τριακόσια Τριάντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά).

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, 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.

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, οι
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με
ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της
σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.

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. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4782/202147.

42 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.

43 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
44 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 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).

45 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
46 Πρβλ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 όπως τροποιήθηκε με το άρθρο 12 ν.4782/2021
47 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4782/2021
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής ή β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, ή γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά ή δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού ή ε) υπέβαλε μη
κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ.1 του άρθρου 2 ή στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3,
4 και 5 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το ν.4782/2021 περί πρόσκλησης για
υποβολή δικαιολογητικών.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού48
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 αμετάκλητη49 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
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση)

β) ενεργητική 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ.2 (εμπορία επιρροής
μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των

48 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017 και το Άρθρο 267 του
ν.4738/2020

49 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021.
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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συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

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)
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

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 εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

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

2.2.3.2. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω 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
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των ως άνω α’ και β’ περιπτώσεων, θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο
σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79 του ν.4412/2016, ή
άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι ως άνω α’ και β’ περιπτώσεις παύουν να
εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος …
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.

2.2.3.4. Αποκλείεται50 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις51:

(α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, περί αρχών που
εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων52,

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,53

50 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.

51 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)

52 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.

53 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου
2.2.9.2.
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(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 48 του ν.4412/2016, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

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

(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 ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

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

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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το
σχετικό γεγονός. 54

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 στην περίπτωση
των καταστάσεων της περ.β’ της παρ.4.

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)55.

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

54 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 22 ν.4782/2021.
55 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 συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
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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)56 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, με τελεσίδικη απόφαση, από
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση
της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση57.

2.2.3.8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ.9
του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4782/2021, η οποία εκδίδεται
εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας
αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη διαπίστωση της
επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων της προηγούμενης παραγράφου και χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη της προαναφερθείσας επιτροπής.

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 Επιλογής58

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας59
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

56 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
57 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
58 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.

59 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο
Επιμελητήριο (π.χ. Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Τεχνικό κλπ)60

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια61

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται62 να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών (σε ευρώ)
των τριών τελευταίων ετών ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία (3) έτη,
αρκεί ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τα έτη που λειτουργεί να είναι ίσος ή μεγαλύτερος
από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, το ανωτέρω κριτήριο
αρκεί να πληρείται από τα μέλη της ένωσης αθροιστικά.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα63

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2017-2018-2019) να
διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και
ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Για τον λόγο αυτό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος,
πρέπει να διαθέτει στην οργανωτική του δομή άτομα με αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία μίας

60 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
61 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, 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.

62 Όπως υποσημείωση ανωτέρω.
63 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.
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Μονάδας Κομποστοποίησης. Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτει κατ’ελάχιστον το ακόλουθο προσωπικό
(«Ομάδα Έργου») που θα διαθέσει κατά την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας:

 Έναν (1) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην
Διοίκηση Επιχειρήσεων ως συντονιστή της ομάδας έργου. Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση έργου διαχείρισης αποβλήτων, σε θέματα διαλογής στην
πηγή και σε τεχνολογίες διαχείρισης βιοαποβλήτων. Θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει
εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης, από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σε θέματα
κομποστοποίησης.

 Έναν (1) Μηχανικό Περιβάλλοντος, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Η εμπειρία και η συμμετοχή της ως άνω «Ομάδας Έργου» σε παρόμοια έργα θα αποδεικνύεται από την
συμπλήρωση του Πίνακα ΠV-I «ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) και την κατάθεση των
βιογραφικών σημειωμάτων τους, σύμφωνα με το Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος που δίνεται στο
Παράρτημα V.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης64
Δεν απαιτούνται.

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 αυτούς65. 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 ικανότητες66.

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 67.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 68.

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/καθηκόντων:

 Εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία λογισμικού

64 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).

65 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 .

66 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
67 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
68 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
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 Εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία διάταξης ραφιναρίας

 Εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία διάταξης ζύγισης

Γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών
φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

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 ΕΕΕΣ69 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 αυτού.70

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών71

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 φορέα72

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.73

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.

69 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.

70 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, 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

71 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.4782/2021.
72 Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.4782/2021
73 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 22 του ν. 4782/2021.

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr
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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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα74 75

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. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του
ν.4782/202176.

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 )77.

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 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 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 ισχύουν78.

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 δικαιολογητικών79. 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 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.80

74 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

75 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.

76 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
77 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν.4782/2021.
78 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν.4782/2021.
79 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 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4782/2021.
80 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
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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 του81.

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,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.282 και 2.2.3.483 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 του84

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

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.

81 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 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4782/2021.

82 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».

83 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
84 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 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4782/2021.
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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 Εσόδων85.

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 του86 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 πιστοποιητικού87

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 πιστοποιητικά 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
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 μετοχών88, 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,89 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

85 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
86 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 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4782/2021.
87 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
88 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
89 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 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4782/2021.
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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» 90.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, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν.4782/2021.

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
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.91

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

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,

90 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
91 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 .
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εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,92 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 προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων,
στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, από τις οποίες να προκύπτει ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν μέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι για τα έτη 2017, 2018, 2019 μεγαλύτερο ή
ίσο από το 100% του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων της παρούσας σύμβασης για το ή τα
οποία υποβάλλουν προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που
λειτουργεί λιγότερο από τρία (3) έτη, ο μέσος όρος κύκλου εργασιών προκύπτει από τα οικονομικά έτη για
τα οποία υπάρχουν στοιχεία.93

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.94

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

 Αναφορά του προσωπικού που θα έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση της σύμβασης και θα
αποτελέσει την «Ομάδα Έργου», σύμφωνα με τον Πρότυπο Πίνακα του Παραρτήματος V

 Βιογραφικά σημειώματα των μελών της «Ομάδας Έργου» σύμφωνα με το πρότυπο του
Παραρτήματος V.

Β.5. Απόδειξη συμμόρφωσης οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης: Δεν απαιτούνται.

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 95. 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 τρεις (3) μήνες 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.

92 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.

93 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.

94 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)

95 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 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4782/2021.
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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 καταλόγους96 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
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.97

96 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
97 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 26 και 29 του ν.4782/2021. 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
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης98
Κριτήριο ανάθεσης99 της Σύμβασης100 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής101, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κ1 Κάλυψη τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης 20%

Κ2
Λειτουργικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού

20%

Κ3
Χρόνος παράδοσης σε
κατάσταση πλήρους
λειτουργίας του εξοπλισμού

15%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 55%
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κ4 Διάρκεια παρεχόμενης
εγγύησης καλής λειτουργίας 10%

Κ5 Εκπαίδευση του προσωπικού
της αναθέτουσας αρχής 10%

Κ6

Εξυπηρέτηση και τεχνική
υποστήριξη μετά την πώληση
εκ μέρους του προμηθευτή
(χρόνος ανταπόκρισης για
παροχή τεχνικής υποστήριξης,
ποιότητα/περιεχόμενο
εξυπηρέτησης)

8%

Κ7
Επάρκεια ανταλλακτικών και
αναλώσιμων και χρόνος
παράδοσής τους

7%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β: 35%
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κ8
Τεχνική έκθεση περιγραφής
της οργάνωσης και του τρόπου
λειτουργίας της μονάδας κατά

3%

98 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)

99 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)

100 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).

101 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης
αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
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την εξάμηνη δοκιμαστική
λειτουργία αυτής από τον
υποψήφιο Ανάδοχο

Κ9

Σχέδιο αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών και
περιστατικών που δύναται να
λάβουν χώρα κατά τη
λειτουργία της Μονάδας από
τον υποψήφιο Ανάδοχο

3%

Κ10

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
για την προστασία των
εργαζομένων και των
επισκεπτών στη Μονάδα

2%

Κ11

Μέλη της Ομάδας του Έργου
και εμπειρία αυτών στη
διαχείριση παρόμοιας φύσης
έργων

1%

Κ12 Συνοχή της Ομάδας Έργου 1%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 102

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς103.

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

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν

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 τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το
Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

Λ =
Προσφερθείσα τιμή

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

102 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1 περ. α του ν.
4608/2019), καθώς και 16 ν. 4412/2016

103 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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2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί104
Δεν αφορά την παρούσα.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I, V, X και της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 105

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 αυτής106.

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.)».107

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 έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

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

104 Πρβλ άρθρο 34 ν. 4412/2016 και Παράρτημα VI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.
105 Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012.
106 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
107 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).
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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. 108

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.
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.109

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 χαρακτήρα110, 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.

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

108 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. Καταργήθηκε με το Άρθρο 34 του ν.4782/2021

109 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
110 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.
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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 όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν.2690/1999 (Α’45) 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.111

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.
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 συμμετοχής,
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.112

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
περιλαμβάνουν113: το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
και την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα έγγραφα του
προηγούμενου εδαφίου, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση πλην της εγγύησης
συμμετοχής.

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 III).

Επισημαίνονται τα ακόλουθα προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας:

111 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. 4609/201 και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 34 του ν.4782/2021
112 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

113 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν.4782/2021
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α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. Εφόσον συμμετέχει με υπεργολάβο/ους να τηρήσει τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4.4.3 της παρούσας

β. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων,
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,
χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.

γ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79Α
ν.4412/16 είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα, 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.

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

3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς
δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα της
παρούσας διακήρυξης, 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 ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι οι
προσφορές τους ισχύουν για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη διενέργειας του
διαγωνισμού, καθώς και ότι αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους για ίσο χρονικό διάστημα
σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.

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 το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της
Διακήρυξης, 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 τις τιθέμενες προδιαγραφές της
παρούσας διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν114.

114 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
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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.

Σε επίπεδο Τεχνικής Προσφοράς (δικαιολογητικά υπο-φακέλου «Τεχνική Προσφορά»), θα πρέπει να
υποβληθούν (επί ποινή αποκλεισμού):

1. Υπεύθυνη δήλωση της χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Ο προσφέρων,
εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα 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.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται:

a. Ότι ο προμηθευτής θα εγγυάται ότι τα υπό προμήθεια είδη, είναι σύμφωνα με τους όρους
και τις σχετικές προδιαγραφές που αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη και ειδικότερα
στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής

b. Ότι το προσφερόμενο είδος θα καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης

3. 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 δέκα (10)
έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Στη βεβαίωση, η οποία πρέπει
να είναι πρωτότυπη, πρέπει να επισυνάπτεται και πρωτότυπη δήλωση δέσμευσης του μητρικού
κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με
επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά) για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών
και των αναλώσιμων, καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών στην Αναθέτουσα Αρχή,
ακόμα καις τις περιπτώσεις α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή
και β) διακοπής λειτουργίας του προμηθευτή.

Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων
κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν
απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκεαστικών οίκων των διαφόρων
υποσυστημάτων.

Οι άνω έγγραφες βεβαιώσεις αποτελούν ουσιώδη απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή και
απρόσκοπη μακρόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού.

Προσφορά, στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και
αναλώσιμων μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του
εξοπλισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Έγγραφη δήλωση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των τμημάτων
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5. Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, καθώς και για τις υπηρεσίες που θα
παρέχει στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για επισκευές
και τακτική συντήρηση. Η εγγύηση καλύπτει την καλή λειτουργία του από προμήθεια είδους, τη
δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση
του εξοπλισμού και την παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών.

6. Έγγραφη δήλωση όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και πώς θα αντιμετωπίζουν τα θέματα συντήρησης και
επισκευής των ειδών, από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να περιγράψουν το πρόγραμμα απαραίτησης συντήρησης-service με
αναφορά π.χ. στις περιοδικές συντηρήσεις, τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχουν για να
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες για επισκευές/τακτική συντήρηση κατά περίπτωση του εξοπλισμού,
των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλώσιμων ως και τον χρόνο ανταπόκρισης για την
παροχή τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, αναφέροντας τη διαδικασία
αντιμετώπισής της ως και τα τεχνικά και άλλα μέσα που διαθέτουν για την ελαχιστοποίηση του
χρόνου αποκατάστασης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει διαθέσιμο στην Ελλάδα σε όλη
την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, τόσο το κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό και εξουσιοδότηση από το μητρικό (κατασκευαστικό) οίκο για τη συντήρηση του
συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή
στην Αναθέτουσα Αρχή όποιου ανταλλακτικού και αναλώσιμου υλικού χρειαστεί για τον
εξοπλισμό, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση τεχνικής
βλάβης ορίζεται στις δέκα (10) μέρες, η προσφορά μικρότερου χρόνου, που είναι στην ευχέρεια
του υποψηφίου θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία.

Τα παραπάνω στοιχεία εντάσσονται στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales service) και
την τεχνική βοήθεια εκ μέρους των υποψηφίων και πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά ώστε να
μπορούν να αξιολογηθούν.

7. Manuals, prospectus, ειδικές τεχνικές περιγραφές/υπολογισμοί και λοιπό υλικό
τεκμηρίωσης/κάλυψης των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών
εξοπλισμού

8. Συμπληρωμένα τα φύλλα συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος IX.

9. 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.

Επιπλέον των ανωτέρω, θα πρέπει να υποβληθούν (επί ποινή αποκλεισμού), τα ακόλουθα:

1. Σχέδιο για την οργάνωση της χωριστής συλλογής των πράσινων αποβλήτων

2. Σχέδιο λειτουργίας μονάδας κομποστοποίησης με σκοπό την παραγωγή compost ποιότητας

3. Οδηγό με τις διαδικασίες ελέγχου της κομποστοποίησης καθώς και του τελικού προϊόντος
(πρότυπα δειγματοληψίας και ελέγχου) καθώς και για τον ορισμό σημαντικών δεικτών απόδοσης
της διεργασίας

4. Εγχειρίδιο εκπαίδευσης επισκεπτών για τη διαδικασία κομποστοποίησης που ακολουθεί η μονάδα
καθώς και για τις χρήσεις του τελικού προϊόντος
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5. Σχέδιο εκπαίδευσης του προσωπικού της Μονάδας, διάρκειας δύο (2) εβδομάδων

6. Συμπληρωμένο τον Πίνακα του Παραρτήματος V με τα μέλη της «Ομάδας Έργου» και Βιογραφικά
των μελών αυτής, στα οποία θα αποτυπώνεται η εμπειρία τους σε παρόμοιας φύσης συμβάσεις
και από τα οποία θα προκύπτει η Συνοχή της προτεινόμενης Ομάδας Έργου. Τα βιογραφικά θα
συνταχθούν σύμφωνα με το πρότυπο που δίνεται στο Παράρτημα V.

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα
δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον
(υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη σε
μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική μελέτη της διακήρυξης, για κάθε ομάδα, για
το οποίο καταθέτει προσφορά ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει
στο Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης.

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 115

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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 σύμβασης116.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

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 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή117 στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών118
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η
σύμβαση.

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

H ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη
και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της

115 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.
ανθρωποώρες κ.α.
116 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.

117 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
118 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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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 να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους.
Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς119.

Αν 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 να
παρατείνουν την προσφορά τους120.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών121
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
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,122

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 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 άρθρου 73 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.

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

ζ) 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.

η) ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι μικρότερος από τον ζητούμενο

θ) ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο

ι) προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή

119 Όπως προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν.4782/2021
120 Όπως προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν.4782/2021
121 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
122 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν από τον

ν.4782/2021





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

ια) προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης

ιβ) προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Διακήρυξης

ιγ) προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη
ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης

ιδ) προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό

ιε) υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής
Οικονομικής Προσφοράς υπερβαίνει το όριο του 75% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των
αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Πριν την απόρριψη μίας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την
οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία /
καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

ιστ) προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε είδος, προϊόν ή
υπηρεσία (εκτός αν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην
των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που
βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν
λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού, του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών123
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 124,, 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 27 / 08 / 2021 (4η ημέρα μετά την καταληκτική) και ώρα 10:00

 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
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 οργάνου125.

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.4412/2016126 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.

123 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)

124 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.

125 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 13 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”, όπως προστέθηκε με το άρθρο 21 του
ν.4782/2021.

126 Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.4782/2021.
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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 αρχή127 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 σταδίων128. 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 γίνεται129 : 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 του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») και της τυχόν κλήρωσης
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 του ως άνω σταδίου 130. 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.131

127 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.
128 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
129 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.
130 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, περ. α του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
131 Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου132 -
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 133 από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης134 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
δικαιολογητικών135. 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 αρχές136

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.137

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά138 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, σύμφωνα με όζα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν.4782/2021.

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

132 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016.
133 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.
134 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
135 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.
136 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
137 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.
138 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

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 του139.

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 ανωτέρω140 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 είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)
της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης141.

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 όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν
μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως,
όσους αποκλείστηκαν οριστικά142, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ.2 του άρθρου 105
του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.4782/2021

β) 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,

γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται,
και

139 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3.
140 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
141 Πρβ. παρ.1 άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 ν.4782/2021
142 Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.4782/2021.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
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δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης, στην οποία 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 κατακύρωσης143.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών144 από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης στον ανάδοχο.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του
άρθρου 103 για τον 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 περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.145.

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 αρχής146 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 παράλειψης147.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά148 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

143 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.4782/2021
144 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.4782/2021
145 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.4782/2021.
146 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.
147 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
148 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
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Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών149

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, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 135 του ν.4782/2021, 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.150
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.

Η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 362, περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέμβασης.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περ. α’ της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους
τρίτους και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα μέσω του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή
τους.

Όταν η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 362 του ν.4412/2016 περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέμβασης, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει
αυθημερόν την προσφυγή και την κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το αργότερο έως την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την καταχώριση. Η ΑΕΠΠ καλεί την αναθέτουσα αρχή να προβεί από την επομένη της
ως άνω κοινοποίησης στις ενέργειες των περ. α), β) και γ).

Η παράλειψη των ανωτέρω κοινοποιήσεων και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης
και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις
ενέργειες αυτές υπαλλήλων. Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό ή αν ο διαγωνισμός δεν διενεργείται μέσω

149 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.)”.

150 Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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ΕΣΗΔΗΣ, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 151

Σε περίπτωση μη αποστολής του φακέλου από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1,
η ΑΕΠΠ μπορεί να συναγάγει τεκμήριο ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των
ισχυρισμών του προσφεύγοντος152

Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης της προσφυγής, η
οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. Η
πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την εξέταση της προσφυγής στον
προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι
έχουν ασκήσει παρέμβαση. Εφόσον ο προσφεύγων ή ο παρεμβαίνων ή η αναθέτουσα αρχή αιτηθούν να
αναπτύξουν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους επί των λόγων της προδικαστικής προσφυγής, ο
προεδρεύων του κλιμακίου με πράξη του δύναται να καλεί σε ακρόαση ενώπιον του κλιμακίου όλους τους
ανωτέρω σε ημέρα και ώρα, η οποία δεν μπορεί να είναι αργότερα από την ημέρα και ώρα εξέτασης της
προσφυγής. Η κλήση για την ακρόαση κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο
πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ακρόαση στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή και στον
ασκήσαντα παρέμβαση. Ακρόαση δεν πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία για τη λήψη ή μη
προσωρινών μέτρων. 153

Το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συμμόρφωση της
αναθέτουσας αρχής με την περ. α’ της παρ. 1. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την
υποχρέωση της περ. α’ της παρ. 1, η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι
ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 περί άσκησης
προσφυγής και άσκησης παρέμβασης. 154

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.155

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 ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και υφίσταται ή ενδέχεται να
υποστεί ζημία από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων, μπορεί, με το
ίδιο δικόγραφο, να ασκήσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π..
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής. Δικαίωμα
άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική
προσφυγή.156.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

151 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 365 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του ν.4782/2021
152 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 365 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του

ν.4782/2021
153 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 365 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του

ν.4782/2021
154 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 365 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του

ν.4782/2021
155 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
156 Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 138 του ν.4782/2021
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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 προσφυγής157. 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 διαφορετικά158.

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, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 46 του ν.4782/2021, 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.

157 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
158 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 και 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 138 του ν.4782/2021
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4782/2021, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% 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 το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 21 του ν.4782/2021.

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.

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 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του
αναδόχου.

Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση που θα
χορηγήσουν σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η χορηγούμενη
προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο και επιβαρύνεται με
επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η προκαταβολή και η
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή
έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους τμηματικά,
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο 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.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους κατ’ελάχιστον από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του
εξοπλισμού καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής
λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατατίθεται
από τον προμηθευτή πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με
την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

Η Εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής
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σύμβασης. Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
VII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21
του ν.4782/2021.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από
τον ν.4782/2021, 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.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .159

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.160. 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

159 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
160 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html
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εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας, τότε υποχρεούται να τον αντικαταστήσει.

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 της161

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. 4412/2016.162 163

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης164

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.

161 Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
162 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.
163 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).

164 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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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι
ισόποσης εγγύησης και καταβολή του υπολοίπου με πληρωμή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και
την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 200 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102
ν.4782/2021.

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. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε από το Άρθρο 102 του ν.4782/2021165, 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) 166

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
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016167

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)168 .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας …..% επί του καθαρού ποσού.

165 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017 και το
Άρθρο 102 του ν.4782/2021

166 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
167 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.

168 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)”.
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος169 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, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021,
και τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

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. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο170 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 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.

169 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
170 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων171

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 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. 4412/2016172. 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.

171 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
172 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός συμβατικού χρόνου όπως αυτός καθορίζεται
για κάθε τμήμα από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι χρόνοι παράδοσης των υλικών δε μπορούν
να ξεπερνούν τους μέγιστους χρόνους που τίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

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, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν.4782/2021. 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.

6.1.2. 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.

6.1.3. 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.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16173 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την διαδικασία
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:

α) Μακροσκοπική εξέταση και

β) Πρακτική δοκιμασία

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή μπορεί α) να παραλάβει το υλικό, β) να παραλάβει το
υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, γ) να απορρίψει
το υλικό.

173 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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Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό, με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση,
εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά
τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του ν.4782/2021.

Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν
παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα
του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει
εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4
του Άρθρου 208 του ν.4412/2016.

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον
προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με
βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

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

Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που
παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το
δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του ν.4782/2021.

Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά
την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση,
σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 214, περί δειγμάτων, δειγματοληψίας και εργαστηριακών εξετάσεων.
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Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια
είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό
έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα
του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ’ έφεση
εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της
επιτροπής παραλαβής.

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία
από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος
εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση
παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το
αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική
παραλαβή τους από τον φορέα.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους που ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

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. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.174

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού
ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν αφορούν στην παρούσα.

174 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.
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – 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.

6.4.2. 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.
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.

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

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Δεν αφορούν στην παρούσα.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας175

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή176 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής177

Δεν αφορούν στην παρούσα.

6.8 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
6.8.1 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

175 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016
176 Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
177 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.8.2 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.

6.8.3 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).178

178 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

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα
περιβαλλοντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να περιοριστεί η ρύπανση του αέρα,
του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και να αναχαιτιστεί η επακόλουθη
υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων.
Πλέον, η διαχείριση των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να
ελαχιστοποιείται η ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τον διαχωρισμό των στερεών αποβλήτων σε
κλάσματα και με κατάλληλη επιμέρους αξιοποίησή τους.
Αναφορικά με τη συλλογή των βιοαποβλήτων και την ανάπτυξη δικτύων για την ανάκτησή τους, το ισχύον
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ-2015) αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 Τίθεται ως στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 40% ως το 2020 (Ο στόχος δεν ικανοποιείται,
ωστόσο η υλοποίηση μονάδων κομποστοποίησης θα συμβάλλει στην επίτευξή του)

 Επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων, με στόχο την παραγωγή κομποστ που
πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με τα διεθνή ή/και
εθνικά πρότυπα

 Δημιουργία – κατά προτεραιότητα – μικρής κλίμακας αποκεντρωμένων μονάδων ανάκτησης
Αντίστοιχα, ο ΠΕΣΔΑ (2016) Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπει στην εκτροπή των αστικών βιοαποβλήτων
μέσω δικτύου χωριστής συλλογής (συμπεριλαμβάνοντας τα πράσινα απόβλητα).
Από τα ανωτέρω, διαφαίνεται η σημασία που δίνεται για την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων και την
εκτροπή τους από την ταφή.
Επί του παρόντος και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, τα πράσινα απόβλητα του Δήμου Χαλκηδόνος, αφού
συλλεχθούν, θρυμματίζονται και οδηγούνται προς ταφή, πρακτική, η οποία όπως αναφέρθηκε δε
συμβαδίζει με τις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόμενων αστικών αποβλήτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Δήμος Χαλκηδόνος, συμμετέχει στο έργο “New Environmental Bio-
Reality / BIOREAL” στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA Greece –
Republic of North Macedonia 2014-2020, που αφορά μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας
κομποστοποίησης για την επεξεργασία των παραγόμενων «πράσινων αποβλήτων» του Δήμου.
Η υλοποίηση μίας μονάδας επεξεργασίας πράσινων αποβλήτων θα συμβάλλει στην ενημέρωση,
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από θέματα Διαλογής στην Πηγή, προστασίας του
περιβάλλοντος και βιώσιμης χρήσης των πόρων. Επιπρόσθετα, η κομποστοποίηση προσφέρει σημαντικά
οφέλη και πλεονεκτήματα στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά:

1. Μειώνονται τα απόβλητα που διατίθενται προς ταφή, καθώς:
a. Επιτυγχάνεται σημαντικό ποσοστό εκτροπής των βιοαποβλήτων από Χώρους Υγειονομικής

Ταφής
b. Μειώνεται η παραγωγή μεθανίου και στραγγισμάτων από Χώρους Υγειονομικής Ταφής
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c. Διευκολύνεται η λειτουργία των δημόσιων Χώρων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, καθώς
μειώνεται η έκταση και το κόστος κατασκευής τους, γίνεται οικονομικότερη και
υγειονομικά ασφαλέστερη η λειτουργία τους

2. Επιτυγχάνεται αποτελεσματικός εμπλουτισμός του εδάφους, καθώς η οργανική ουσία και τα
θρεπτικά συστατικά επιστρέφουν σε αυτό. Αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της δομής του, της
υδατοϊκανότητάς του, της παραγωγικότητάς του, και η καταπολέμηση της ερημοποίησης, η
μείωση των φυτοφαρμάκων και η μερική υποκατάσταση των λιπασμάτων. Τέλος, με την
επιστροφή της οργανικής ουσίας και των θρεπτικών συστατικών, ενισχύεται η αποθήκη άνθρακα
του εδάφους.

3. Εξοικονομούνται χρήματα με τη μείωση του κόστους διάθεσης των βιοαποβλήτων, των αναγκών
κατανάλωσης νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και την αύξηση της ανάκτησης υλικών.
Ακόμη, το παραγόμενο compost μπορεί να αξιοποιηθεί και εμπορικά, διασφαλίζοντας με τον
τρόπο αυτό έναν ακόμη οικονομικό πόρο για τον Διαχειριστή της Μονάδας Επεξεργασίας.
Παράλληλα, η υλοποίηση περιβαλλοντικών υποδομών επιτρέπει την αξιοποίηση νέων
χρηματοδοτικών αξόνων που έχουν ως στόχο αφενός την προώθηση δράσεων σχετικά με τις εν
λόγω δομές (π.χ. καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, νέος εξοπλισμός κλπ) και
αφετέρου την ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Οι πολίτες ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται για θέματα διαχείρισης αποβλήτων, ενώ αυξάνεται το
ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά ζητήματα. Η υλοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών
καλλιεργεί μία νέα «πράσινη» κουλτούρα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, ωθώντας τους σε ορθές
πρακτικές επαναχρησιμοποίησης/αξιοποίησης/ανακύκλωσης/απόρριψης των στερεών αποβλήτων και
συμμετοχής τους στην ανάπτυξη των υποδομών αυτών.

Α2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για
την ανάπτυξη και λειτουργία της Μονάδας Κομποστοποίησης Πράσινων Αποβλήτων του Δήμου
Χαλκηδόνος, στα πλαίσια του έργου BIOREAL.

Η σχεδιαζόμενη Μονάδα Κομποστοποίησης θα αναπτυχθεί σε κατάλληλο αγροτεμάχιο, 3,20χλμ Ανατολικά
του οικισμού των Κουφαλίων και Νότια των εγκαταστάσεων της ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ.
Ο χώρος της μονάδας θα είναι πλήρως περιφραγμένος και προστατευμένος από την πρόσβαση μη
εξουσιοδοτημένων ατόμων, ενώ το δάπεδο εργασιών του θα έχει διαμορφωθεί με κατάλληλο τρόπο ώστε
αφενός να υπάρχει αποτελεσματική απορροή των ομβρίων υδάτων και αφετέρου να είναι δυνατή η
διαχείριση του υλικού.

Η πρόσβαση στο έργο θα πραγματοποιείται από κατάλληλη διαμορφωμένη είσοδο (πύλη), η οποία θα
διαθέτει ειδική σήμανση που θα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες λειτουργίας, όπως τις ώρες
λειτουργίας της εγκατάστασης, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον φορέα λειτουργίας. Στην
περιοχή της πύλης θα είναι εγκατεστημένο φυλάκιο (οικίσκος γραφείων), έμπροσθεν του οποίου θα είναι
υπάρχει διάταξη ζύγισης, προκειμένου να καταγράφεται το εισερχόμενο υλικό.

Στη συνέχεια, αυτό θα εναποτίθεται σε συγκεκριμένη περιοχή μικρής διάρκειας αποθήκευσης και
προετοιμασίας (στην περίπτωση που δεν έχει τεμαχιστεί, για αφαίρεση τυχόν ξένων προσμίξεων, όπως
πλαστικών, γυαλιών, μετάλλων κλπ).

Έπειτα, το υλικό θα διαστρώνεται σε σειράδια σε ειδική περιοχή εντός του χώρου της Μονάδας, όπου θα
πραγματοποιούνται οι διεργασίες κομποστοποίησης. Το έτοιμο υλικό θα οδηγείται για ραφινάρισμα,
αποθήκευση και προετοιμασία του προϊόντος για εμπορία.
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Η συνολική διάρκεια κομποστοποίησης και ωρίμανσης ανέρχεται σε δώδεκα (12) εβδομάδες, με την
κομποστοποίηση να διαρκεί οκτώ (8) εβδομάδες και την ωρίμανση τέσσερις (4) εβδομάδες. Η διαδικασία
θα πραγματοποιείται σε οκτώ (8) αναδευόμενα σειράδια μήκους τριάντα (30) μέτρων το κάθε ένα,
μέγιστου ύψους 1,00m και μέγιστου πλάτους 2,00m.

Το σχήμα και οι διαστάσεις των σειραδίων κομποστοποίησης σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες
που θα αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους θα ευνοούν τη δημιουργία του «φαινομένου της καμινάδας»
που με τη σειρά του θα συμβάλλει στην επάρκεια φυσικού αερισμού στην μάζα των προς
κομποστοποίηση υλικών. Ωστόσο, ο απαιτούμενος αερισμός θα διασφαλίζεται από την συχνή ανάδευσή
τους, προκειμένου να διατηρούνται οι αερόβιες συνθήκες αλλά και να αναμιγνύονται οι μικροοργανισμοί
με την οργανική ύλη.

Η σχεδιαζόμενη Μονάδα Κομποστοποίησης θα έχει ετήσια ικανότητα διαχείρισης 250 τόνων πράσινων
αποβλήτων και θα επεξεργάζεται αποκλειστικά πράσινα απόβλητα. Αναλυτικότερα, στη μονάδα θα
γίνονται δεκτά τα ακόλουθα είδη αποβλήτων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων
(Απόφαση 2001/118/ΕΚ):

Κωδικός αποβλήτου ΕΚΑ Είδος αποβλήτου

02 01 03 Απόβλητα ιστών φυτών

02 01 07 Απόβλητα από δασοκομία

03 03 01 Απόβλητα φλοιού και ξύλου

20 02 01
Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (από
ιδιωτικούς κήπους & δημόσια πάρκα ή
εκτάσεις πρασίνου)

Για την υλοποίηση της ως άνω Μονάδας θα απαιτηθούν τα κάτωθι:

1. Ύφασμα κάλυψης σειραδίων

2. Θερμόμετρο

3. Κιτ παρακολούθησης χημικών παραμέτρων

4. Όργανο παρακολούθησης αερίων

5. Αναστροφέας σειραδίων

6. Λογισμικό Καταγραφής ροών αποβλήτων, παραγωγής αναφορών και υποστήριξης της διαλογής
στην πηγή

7. Εξάμηνη Δοκιμαστική Λειτουργία Μονάδας

8. Φορτωτής

9. Κόσκινο Ραφιναρίας

10. Ζυγιστήριο

11. Πλυστικό

12. Περίφραξη Μονάδας Κομποστοποίησης

13. Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου

14. Οικίσκος Γραφείων
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15. Στέγαστρο

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και όχι για μέρος/η αυτού,
σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Περιγραφή των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

Ανάγκη του Δήμου Χαλκηδόνος ως εταίρου του έργου “BIOREAL” αποτελεί η υλοποίηση μίας σύγχρονης
Μονάδας Κομποστοποίησης Πράσινων Αποβλήτων δυναμικότητας 250tn/έτος σε κατάλληλη έκταση, η
οποία θα αποτελείται από σύγχρονο εξοπλισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες της.

Υποχρέωση του Αναδόχου κάθε Τμήματος (ή/και του συνόλου της Σύμβασης) αποτελεί η παράδοση
εξοπλισμού άριστης ποιότητας που θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που
αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής. Ακόμη, είναι ευθύνη του Αναδόχου η
εκπαίδευση του προσωπικού και η παροχή πληροφοριών και συμβουλών για τον παραδιδόμενο
εξοπλισμό.

Τέλος, ο Ανάδοχος κατά την Εξάμηνη Δοκιμαστική Λειτουργία που περιλαμβάνεται στο Έργο, είναι
υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Κομποστοποίησης μετά την υλοποίησή της και ο
εντοπισμός και διόρθωση (εφόσον δύναται) τυχόν σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν από αυτήν.

Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση του αγροτεμαχίου προκειμένου να είναι κατάλληλο για την υποδοχή των
υλικών και τη λειτουργία της Μονάδας μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού (π.χ. εκσκαφές,
οδοστρωσία, σκυροδετήσεις, θεμελιώσεις στεγάστρου και πλάκας έδρασης οικίσκου ελέγχου γραφείων
κλπ), καθώς και η εξασφάλιση παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης, σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και
πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet) δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προμήθειας και είναι ευθύνη
της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Χαλκηδόνος).

Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά είδος εξοπλισμού
Ο προς προμήθεια εξοπλισμός της Μονάδας Κομποστοποίησης πρέπει να παρουσιάζει συγκεκριμένα
τεχνικά χαρακτηριστικά προκειμένου να γίνει αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή. Για την αξιολόγηση
των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια εξοπλισμού, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
συμπληρώσει τα Φύλλα Συμμόρφωσης που δίνονται στο Παράρτημα ΙΧ.

Ύφασμα κάλυψης σειραδίων
Το υλικό στην αυλή κομποστοποίησης θα καλύπτεται από ειδικό γεωύφασμα. Ο σκοπός χρήσης του
γεωυφάσματος είναι:

 Η προστασία από τη βροχή
 Η προστασία από τον ήλιο
 Η μείωση των στραγγισμάτων που προέρχονται από τα σειράδια και περιέχουν οργανική ύλη και

ιζήματα

Το ειδικό γεωύφασμα είναι αδρανές σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον, ενώ θα παρουσιάζει τις
ακόλουθες βασικές ιδιότητες:

 Θα είναι περιβαλλοντικά συμβατό (πιστοποιημένη αδράνεια)
 Θα είναι ανακυκλώσιμο
 Θα είναι χημικά σταθερό σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον (pH 2-13)
 Θα είναι βιολογικά σταθερό ενάντια στη μικροβιακή αποσύνθεση και στα στραγγίσματα
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 Θα είναι ανθεκτικό σε ψύξη και απόψυξη
 Θα είναι ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV μέσω ειδικής διαδικασίας σταθεροποίησης

Θερμόμετρο
Η θερμοκρασία των σωρών είναι η σημαντικότερη παράμετρος της κομποστοποίησης, καθώς η
καταλληλότητα του υλικού, η φάση της κομποστοποίησης κλπ μπορούν να προσδιοριστούν από την
εξέλιξη της θερμοκρασίας. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας θα χρησιμοποιηθεί ψηφιακός μετρητής ο
οποίος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Αισθητήρας από ανοξείδωτο ατσάλι, ελαχίστου μήκους 800mm
 Εύρος μετρούμενων θερμοκρασιών από -50oC έως 1.150oC (ακρίβειας ±1oC)

Κιτ παρακολούθησης χημικών παραμέτρων
Για πληρέστερη και καλύτερη παρακολούθηση των διεργασιών της κομποστοποίησης, στη Μονάδα θα
υπάρχει ένα Κιτ παρακολούθησης των χημικών παραμέτρων αυτής. Ειδικότερα, θα πρέπει ο Διαχειριστής
της Μονάδας να μπορεί γρήγορα να λαμβάνει πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 NO3, NO2, NH4+
 PH
 Σουλφίδια

Ακόμη, θα πρέπει το κιτ να εμπεριέχει κατ’ελάχιστο:

 Αντιδραστήρια απαραίτητα για την προετοιμασία και ανάλυση των δειγμάτων
 Ηλεκτρονική κλίμακα με ακρίβεια 0,1
 Χάρτινο φίλτρο
 Κυλίνδρους μέτρησης
 Μετρητή ακριβείας pH με ικανότητα οξειδοαναγωγής (ακριβείας ±0,02pH)

Όργανο παρακολούθησης αερίων
Η κομποστοποίηση είναι μία αερόβια διαδικασία. Έτσι, η μέτρηση του οξυγόνου και του διοξειδίου του
άνθρακα στους διατεταγμένους σωρούς είναι βασική παράμετρος για τον έλεγχο της προόδου αυτής.
Πιθανή έλλειψη επαρκούς οξυγόνου οδηγεί σε αύξηση των αναερόβιων μικροοργανισμών, δυσοσμία και
απώλεια θρεπτικών στοιχείων. Καθότι στην προτεινόμενη Μονάδα Κομποστοποίησης δε εφαρμόζεται
μηχανικός εξαναγκασμένος αερισμός, αλλά ανάδευση για τον αερισμό των σειραδίων, απαιτείται η
προμήθεια κατάλληλου οργάνου μέτρησης των ως άνω αερίων. Το όργανο παρακολούθησης των αερίων
πρέπει να διαθέτει αισθητήρες για τη μέτρηση (τουλάχιστον) μεθανίου (CH4), οξυγόνου (O2) και διοξειδίου
του άνθρακα (CO2).

Αναστροφέας σειραδίων
Η ανάδευση των σειραδίων είναι μία διαδικασία απαραίτητη για τη σωστή ανάμιξη των υλικών, τη
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης των βιοαποδομητών και για τη δημιουργία ενός
ομογενοποιημένου τελικού προϊόντος. Ο αναστροφέας, δεδομένου του μεγέθους της εγκατάστασης, θα
είναι αυτοκινούμενος, με απλό χειρισμό μέσω χειροκίνητης μονάδας ελέγχου. Η ικανότητα ανάδευσης του
αναστροφέα θα ανέρχεται έως 300m³/h και η ταχύτητα λειτουργίας του σε 200-500m/h ανάλογα με την
πυκνότητα του υλικού. Θα είναι καινούριος και θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE.
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Ο Αναστροφέας Σειραδίων είναι βασική δομική μηχανή μίας Μονάδας Κομποστοποίησης, καθώς φέρει εις
πέρας τις παρακάτω εργασίες:

 Ομογενοποίηση και ανάμιξη διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων κατά τη δημιουργία των
σειραδίων

 Αναδόμηση των σειραδίων κατά την ανάδευση
 Δημιουργία νέων επιφανειών για πρόσβαση από τους μικροοργανισμούς
 Ομογενοποίηση του κομπόστ

Τα σειράδια κατά τη φάση της εντατικής μικροβιακής διεργασίας θα αναδεύονται περίπου μία (1) φορά
την εβδομάδα, ενώ κατά τη φάση ωρίμανσης περίπου δύο (2) φορές το μήνα.

Ο αναδευτήρας σειραδίων πρέπει να είναι χαμηλών στροφών για να αποφεύγεται ο θρυμματισμός
προσμίξεων, γυαλιών, πλαστικών σάκων κλπ. Επίσης, οι χαμηλές στροφές του αναδευτήρα δε βλάπτουν τη
δραστηριότητα των μικροοργανισμών με αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλής ποιότητας τελικού προϊόντος.
Ο άξονας ανάδευσης του υλικού θα είναι οριζόντιος και τα σειράδια που θα σχηματίζονται θα είναι
τριγωνικού σχήματος. Ο αναδευτήρας θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί σειράδια μέγιστου πλάτους
2,20m και μέγιστου ύψους 1,00m, που αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες διαστάσεις των σειραδίων
σύμφωνα με το σχεδιασμό της μονάδας.
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Λογισμικό Καταγραφής ροών αποβλήτων, παραγωγής αναφορών και υποστήριξης της διαλογής στην πηγή
Για την τήρηση στατιστικών της Μονάδας Κομποστοποίησης, την ενημέρωση των πολιτών και την
προώθηση της διαλογής στην πηγή καθώς και για την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της μονάδας
κομποστοποίησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων προτείνεται η προμήθεια λογισμικού
καταγραφής ροών αποβλήτων - παραγωγής αναφορών και επικοινωνίας με τους πολίτες. Μέσω του εν
λόγω λογισμικού θα παρέχεται λειτουργία προγραμματισμένης αποκομιδής, δηλαδή, θα παρέχεται η
δυνατότητα σε πολίτες να οργανώσουν την παραλαβή των αποβλήτων κήπου σε συνεννόηση με τη
μονάδα παραλαβής, μέσω λειτουργίας υποβολής ανάλογου αιτήματος με δυνατότητα ραντεβού. Οι
πολίτες, αφού θα μπορούν να δημιουργούν λογαριασμό, να ενημερώνονται για το πρόγραμμα
αποκομιδής και τον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων τους καθώς και να προγραμματίζουν, σε συνεργασία
με το προσωπικό της μονάδας, την αποκομιδή των αποβλήτων του κήπου τους. Τέλος, θα πρέπει να
υπάρχει λειτουργία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις υπηρεσίες και την
απόδοση του προγράμματος διαλογής στην πηγή των πράσινων αποβλήτων, τις σχετικές δράσεις, τις
επιδόσεις του Δήμου στην εκτροπή και άλλα στοιχεία που θα προωθούν τη διαλογή στην πηγή.
Ταυτόχρονα, θα υπάρχει περιβάλλον διαχείρισης όπου οι υπάλληλοι του Δήμου θα μπορούν:

 Να απαντούν στα αιτήματα των πολιτών και να προγραμματίζουν την αποκομιδή των πράσινων
αποβλήτων

 Να αναθέτουν εργασίες μεταξύ τους
 Να καταγράφουν τις ροές αποβλήτων που θα παραλαμβάνει η Μονάδα
 Να καταγράφουν τις ροές έτοιμου κομπόστ από την Μονάδα
 Να καταγράφουν τις ροές πιθανών υπολειμμάτων και προσμείξεων που θα οδηγούνται σε χώρο

υγειονομικής ταφής
 Να δημιουργούν αναφορές για εσωτερική χρήση, για δημοσίευση στο ευρύ κοινό αλλά και για την

προετοιμασία της υποβολής της ετήσιας αναφοράς στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ως
εγκατάσταση παραλαβής αποβλήτων

Από την πλευρά του Δήμου, θα πρέπει να έχουν ανατεθεί και να λειτουργούν οι παρακάτω ρόλοι:
 Διαχειριστής ΟΤΑ
 Διαχειριστής της εγκατάστασης
 Λειτουργός της εγκατάστασης
 Εξυπηρέτηση πολιτών

Οι παραπάνω λειτουργίες θα παρέχονται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ως άνω αναφερόμενα. Για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής από τους υπαλλήλους
του Δήμου αλλά και από τους πολίτες, θα πρέπει να είναι αρκετή η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση
ενός κοινού προγράμματος περιήγησης, όπως Safari, Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox κλπ.

Εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία
Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου κρίνεται σκόπιμη η δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας
Κομποστοποίησης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών υπό την εποπτεία και σύμφωνα με τις οδηγίες του
Αναδόχου.
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα καταρτίσει:

 Σχέδιο για την οργάνωση της χωριστής συλλογής των πράσινων αποβλήτων
 Σχέδιο λειτουργίας της μονάδας κομποστοποίησης με σκοπό την παραγωγή compost ποιότητας
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 Οδηγό με τις διαδικασίες ελέγχου της κομποστοποίησης καθώς και του τελικού προϊόντος
(πρότυπα δειγματοληψίας και ελέγχου) καθώς και για τον ορισμό σημαντικών δεικτών απόδοσης
της διεργασίας

 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης επισκεπτών για τη διαδικασία κομποστοποίησης που ακολουθεί η μονάδα
καθώς και για τις χρήσεις του τελικού προϊόντος

Ταυτόχρονα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού της μονάδας. Συγκεκριμένα, θα
εκπαιδεύσει το προσωπικό με σεμινάρια δύο (2) εβδομάδων στις διαδικασίες:

 παραλαβής των αποβλήτων

 καταγραφής των ροών αποβλήτων, υπολείμματος, compost

 δημιουργίας αναφορών

 κομποστοποίησης και ωρίμανσης

 παρακολούθησης των διεργασιών για τη παραγωγή compost ποιότητας

Τέλος, ο Ανάδοχος θα εποπτεύει τη λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης και της εφαρμογής των
οδηγών που θα καταρτίσει από τους εργαζομένους της μονάδας κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες και για
αυτό το σκοπό θα πρέπει να επισκέπτεται τη μονάδα κομποστοποίησης σε εβδομαδιαία βάση.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου όπως περιγράφεται παρακάτω:
 Έναν (1) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην

Διοίκηση Επιχειρήσεων ως συντονιστή της ομάδας έργου. Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση έργου διαχείρισης αποβλήτων, σε θέματα διαλογής στην
πηγή και σε τεχνολογίες διαχείρισης βιοαποβλήτων. Θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει
εξειδικευμένα σεμινάρια εκπαίδευσης, από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σε θέματα
κομποστοποίησης.

 Έναν (1) Μηχανικό Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Φορτωτής
Η εκτέλεση των περισσότερων εργασιών της Μονάδας μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάλληλο
φορτωτή. Ο φορτωτής με εξάρτηση κάδου πολλαπλών χρήσεων, δύναται να εκτελέσει εργασίες, όπως τη
μεταφορά των προς επεξεργασία πράσινων αποβλήτων από μία θέση σε μία άλλη, καθώς και τη
μεταφορά του έτοιμου κομποστοποιημένου υλικού στην περιοχή ραφιναρίσματος. Τα βασικά
χαρακτηριστικά του μηχανήματος είναι:

 Καινούριος και αμεταχείριστος τροχοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, αποτελούμενος από
εξαρτήματα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών

 Αξιόπιστο υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος
 Υδραυλικό σύστημα ανοικτού τύπου, σταθερής ροής τουλάχιστον 69 l/min από υδραυλική αντλία

υψηλής υδραυλικής παροχής (High Flow) και πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 350bar
 Υδρόψυκτος πετρελαιοκινητήρας 4 κυλίνδρων ισχύος 67hp, ροπής άνω των 240Nm, ο οποίος

ικανοποιεί τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ε.Ε. που αφορούν τις εκπομπές καυσαερίων
(τουλάχιστον Tier 4F ή Stage IIIB EU)

 Ταχυσύνδεσμος γρήγορης αλλαγής εξαρτήσεων
 Ελαστικά τροχών τρακτερωτού τύπου τουλάχιστον οκτώ (8) λινών, βαρέως τύπου διαστάσεων

10x16.5
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 Μέγιστο πλάτος: 1400mm (από τον άξονα των τροχών του)
 Μέγιστο μήκος: 3500mm (ολικό μήκος μηχανήματος μαζί με τον κάδο αυτού)
 Βάρος λειτουργίας: τουλάχιστον 3.100kg
 Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας: τουλάχιστον 860kg
 Κάδος γενικής χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 0,40m3

 Δύναμη εκσκαφής στον κάδο: κατ’ ελάχιστη 20,8kN
 Ύψος ανύψωσης του πείρου του κάδου: τουλάχιστον 2900mm
 Φορτίο ανατροπής: τουλάχιστον 1850kg
 Κλειστή καμπίνα χειριστού με σύστημα θέρμανσης και A/C, πλευρικά συρόμενα –ανοιγόμενα

παράθυρα και πόρτα εισόδου με υαλοκαθαριστήρα και σύστημα ψεκασμού νερού, ζώνη
ασφαλείας, φωτισμό εργασίας, βομβητή οπισθοπορείας. Τα πλευρικά παράθυρα θα πρέπει να
προστεύονται από μεταλλικά πλέγματα.

Οι εργασίες που καλύπτονται από το φορτωτή είναι οι ακόλουθες:

 Μεταφορά των προς επεξεργασία πράσινων αποβλήτων
 Διάστρωση του υλικού σε σειράδια
 Εσωτερικές μετακινήσεις των υλικών της Μονάδας Κομποστοποίησης, όπως διευθέτηση των

πράσινων αποβλήτων
 Εργασίες χειρισμού του έτοιμου κομπόστ, όπως η μεταφορά αυτού στις διατάξεις ραφιναρίας

Κόσκινο Ραφιναρίας
Για τη διασφάλιση ενός τελικού προϊόντος που παρουσιάζει ομοιογένεια και υψηλή ποιότητα, απαιτείται
το «ραφινάρισμα» αυτού. Για την εγκατάσταση ραφιναρίας το περιστροφικό κόσκινο απαιτείται να μπορεί
να παράγει δύο (2) ρεύματα επεξεργασμένων αποβλήτων.

 Το πρώτο (1ο) ρεύμα απαιτείται να έχει διάμετρο μικρότερη των 15mm
 Το δεύτερο (2ο) απαιτείται να έχει διάμετρο μεγαλύτερη των 15mm.

Η έξοδος των υλικών των δύο (2) ρευμάτων θα γίνεται σε διαφορετικές πλευρές του, προκειμένου να μην
υπάρχει ανάμιξή τους. Το μηχάνημα ραφιναρίας θα διαθέτει κατάλληλο μήκος και διάμετρο για να μπορεί
να δεχθεί παροχή τουλάχιστον 15m3/hr.

Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι εντελώς καινούριο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής,
αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κινητήρας του θα είναι
ηλεκτρικός τουλάχιστον 7,5kW.

Ζυγιστήριο
Η διάταξη ζύγισης ή ζυγιστήριο αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας ηλεκτρονικής,
μεταλλικής, μεταφερόμενης με γερανοφόρο όχημα, έξι (6) δυναμοκυψελών, διαστάσεων τουλάχιστον
16,0*3,0m και με ικανότητα ζύγισης 90tn, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της ποσότητας των
εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτίων από την εγκατάσταση. Η επιφάνεια ζύγισης θα βρίσκεται 35cm
από το έδαφος και η πρόσβαση στην πλάκα ζύγισης θα γίνεται με μεταλλικές ράμπες που βρίσκονται
εκατέρωθεν. Ο μεταλλικός σκελετός της θα είναι κατασκευασμένος από κύριες δοκούς τύπου U και I. Ενώ
τα μεταλλικά μέρη της θα έχουν κατάλληλο αστάρωμα και βαφή.
Η γεφυροπλάστιγγα θα πληροί τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

o Διαστάσεις πλατφόρμας: 16,0x3,0m
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o Ζυγιστική Ικανότητα: 90tn
o Ελάχιστη ένδειξη: 2kg
o Σφάλμα ζύγισης: 0,3%
o Υλικό πλατφόρμας: Μεταλλική

Στο σύνολό του το σύστημα ζύγισης θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον:
o Ζυγιστικό μηχανισμό με δυναμοκυψέλες
o Γέφυρα ζύγισης
o Ηλεκτρονικό ζυγιστήριο με την οθόνη του
o Υπολογιστή και Εκτυπωτή

Τα στοιχεία εκτύπωσης θα αποτυπώνουν κατ’ελάχιστον την ημερομηνία, την ώρα, το απόβαρο και την
πινακίδα οχήματος. Προαιρετικά δύναται να παρέχουν και άλλες πληροφορίες, όπως ποσοστό πλήρωσης,
στοιχεία προμηθευτή-πελάτη κ.ά.
Πλυστικό
Η προμήθεια περιλαμβάνει πλυστικό μηχάνημα κρύου-ζεστού νερού υψηλής πίεσης τροχήλατο φορητό με
λέβητα πετρελαίου για την θέρμανση του νερού. Το μηχάνημα θα πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

o Πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν της διετίας)
o Μέγιστες διαστάσεις (ΜxΠxY): 1800x1000x1200mm
o Μέγιστο Βάρος: 350kg
o Ελάχιστη Παροχή νερού: 600lt/h σε πίεση 30bar
o Ελάχιστη πίεση νερού: 100bar
o Μέγιστη Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος: 15kW (πλήρες φορτίο)
o Ελάχιστη θερμοκρασία νερού: 85oC
o Ελάχιστη χωρητικότητα δεξ. καυσίμου: 20lt
o Ελάχιστη χωρητικότητα δεξ. απορρυπαντικού: 20lt
o Μέγιστη Κατανάλωση καυσίμου: 15kg/hr (πλήρες φορτίο)
o Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σειράς ISO 9001 καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας και

ελέγχου αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε.
Το μηχάνημα θα φέρει κάνη ψεκασμού με σκανδάλη και ακροφύσιο ισχύος διάχυσης 25o και πίνακα
ελέγχου με ενδεικτικές λυχνίες.

Περίφραξη Μονάδας Κομποστοποίησης
Για την απομόνωση και προστασία της Μονάδας Κομποστοποίησης απαιτείται η προμήθεια και
τοποθέτηση περίφραξης περιμετρικά αυτής συνοδευόμενης από πύλη εισόδου. Η περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ,
θα είναι συνολικού μήκους 210m και θα έχει ελάχιστο ύψος 2,50m.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 2 ½’’ (πάχους 3,25mm) για κατακόρυφα στοιχεία
 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 1 ½’’ (πάχους 2,90mm) για διαγώνια και οριζόντια

στοιχεία
 Συρματόπλεγμα από χάλυβα St 37, πάχους 3,4mm, ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων βροχίδων

5x5cm





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

 Συρματόπελγμα γαλβανισμένο τετραγωνικής οπής 5x5cm και βάρους περίπου 2,40kg/m2

κυματοειδές (κατσαρό)
 Ειδικά τεμάχια (μούφες)
 Σύρμα ενίσχυσης (ούγια) 4 mm
 Σύρμα αγκαθωτό δίκλωνο 2 mm
 Κονσερτίνα διαμέτρου 0,95m (Φ95)

Επιπρόσθετα, η προμήθεια αφορά και στην τοποθέτηση συρόμενης θύρας ανοίγματος 10m από φύλλο
συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 5x5cm βάρους περίπου 2,40kg/m2. Το πλαίσιο θα είναι
κατασκευασμένο από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 2 ½’’ (3,25mm) και
από όμοιες κλειστές καμπύλες 90o, οι οποίες θα ηλεκτροσυγκολληθούν στους σωλήνες. Η θύρα θα κινείται
με ραούλα πάνω σε ράγες και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας και λουκέτο.
Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας αποτελεί η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και
τοποθέτηση της περίφραξης και της θύρας εισόδου της Μονάδας. Η θεμελίωση αυτής από σκυρόδεμα, θα
πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Χαλκηδόνος και δεν αποτελεί αντικείμενο προμήθειας.

Φωτισμός Περιβάλλοντος Χώρου
Για τη διασφάλιση επαρκούς ορατότητας μετά τη Δύση του ήλιου, απαιτείται η προμήθεια και
εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων. Ειδικότερα θα απαιτηθούν τέσσερις (4) μεταλλικοί ιστοί οκταγωνικής
κατασκευής ελεύθερου ύψους 6m κατάλληλοι για φωτιστικά σώματα βραχίονα.
Οι ιστοί θα διαθέτουν δύο (2) οπές, μία υπόγεια για την εισαγωγή των καλωδίων και μία υπέργεια σε
ύψος 60cm πάνω από το έδαφος για τις συνδέσεις των καλωδίων, με κατάλληλη θυρίδα για την
τοποθέτηση του ακροκιβωτίου διακλάδωσης. Οι μεταλλικοί ιστοί θα είναι από χάλυβα St37-2 κατά
DIN17100 γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip Galvanizing) εσωτερικά και εξωτερικά.
Ο κορμός θα κατασκευάζεται από πιστοποιημένο εργοστάσιο κατασκευής που διαθέτει πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004. Η διαμήκης ραφή θα
είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτμημένα ελάσματα,
σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η μέθοδος συγκόλλησης θα αξιολογείται κατά ASME IX και CNR UNI
10011. Για τη συγκόλληση αυτή θα δίδεται από τον κατασκευαστή εγγύηση πλήρους διείσδυσης κατά 80%.
Κάθε ιστός θα φέρει θυρίδα διαστάσεων 85 x 300 σε απόσταση 80cm από τη βάση. Για τη θυρίδα αυτή και
το επιλεγέν πάχος, δεν απαιτείται ειδική ενίσχυση του ιστού. Η θυρίδα θα κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι
από έλασµα ίδιου πάχους 4 mm και σχήµατος, µε τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν
εξέχει του ιστού. Η στερέωση του θα γίνει µε ειδικά τεµάχια που δεν εξέχουν του ιστού και ταυτόχρονα θα
εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωση του. Το έλασµα της βάσης θα έχει
διαστάσεις 400 x 400 x 15 και θα είναι κατασκευασµένο από υλικό ποιότητας Fe430 (St 44.2/DIN 17100)
µε πιστοποιητικά κατά DIN 50049/2.2. Το βάρος του ελάσµατος (αγαλβάνιστο) θα είναι 21 kg. Η µέθοδος
συγκόλλησης του πέλµατος της βάσης θα είναι ηµιαυτόµατη µε σύρµα ποιότητας SG 2 πάχους 1÷1,2 mm.
Οι ανοχές κατασκευής του ιστού είναι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Επί του κάθε ιστού θα τοποθετηθούν τρία (3)
φωτιστικά σώματα.
Τα φωτιστικά σώµατα εξωτερικού φωτισµού, τύπου βραχίονα, θα αναρτηθούν σε βραχίονα καµπύλο
τριπλό γωνίας 90ο, κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο κατά DIN 2440 οριζόντιας
προβολής 1,60 m, διαµέτρου σωλήνα Φ42 και πάχους 3,65mm. Θα έχει δε κλίση ως προς την οριζόντιο 0-
10ο. Τα φωτιστικά σώµατα βραχίονα θα είναι πλήρη µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
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φωτοεκποµπής (LED), ισχύος 50W. Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό κράµα
αλουµινίου και βαµµένο µε πολυεστερική βαφή πούδρας και κατασκευή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
κατά LVD-2014/35/EU, EMC2014/30/EU και RoHS 2011/65/EU. Το φωτιστικό θα έχει διαφανές κάλυµµα
από γυαλί ελάχιστου πάχους 4mm και θα έχει πιστοποίηση κατά CE, ENEC Τα παραπάνω φωτιστικά θα
περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες διατάξεις άµεσης και οµαλής έναυσης ώστε να παρουσιάζουν
υψηλό συντελεστή ισχύος (άνω του 0.92).
Ο ηλεκτρολογικός πίνακας που θα τροφοδοτεί τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθεί εντός του οικίσκου
γραφείων.

Οικίσκος Γραφείων
Για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων της Μονάδας Κομποστοποίησης αλλά και την παρακολούθηση των
εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων στην και από αυτήν, θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένος
οικίσκος γραφείων συνολικής επιφάνειας 25,00m2 που θα λειτουργεί και ως φυλάκιο εισόδου.
Τα χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια οικίσκου απαιτείται να είναι:

 Καινούριος και αμεταχείριστος
 Εσωτερικές Eλάχιστες διαστάσεις: 2,50m x 8,00m x 2,50m (ΠxMxY) (m)
 Μέγιστη συνολική επιφάνεια κατάληψης: 25,00m2

 Γαλβανισμένος μεταλλικός σκελετός (πλαίσιο οροφής-δαπέδου, γωνιακές κολώνες)
 Τεγίδωση δαπέδου με χαλύβδινες δοκούς
 Περιμετρική υδρορροή για την αποφυγή κατακράτησης ομβρίων υδάτων και τη γρήγορη απορροή

αυτών
 Πλήρη θερμομόνωση τοιχοποιίας με πάνελ πολυουρεθάνης τουλάχιστον 40mm
 Εξωτερική θύρα αλουμινίου με ταμπλά από πάνελ πολυουρεθάνης και σταθερό υαλοπίνακα,

διαστάσεων 0,90m x 2,10m στη μεγάλη πλευρά του οικίσκου
 Μικρό κουζινάκι με διατάξεις υγιεινής
 Μικρός διακριτός χώρος υγιεινής (W.C.) με νεροχύτη, λεκάνη αποχωρητηρίου και ντουζιέρα,

έτοιμα τοποθετημένα
 Δάπεδο OSB πάχους 22mm, με επίστρωση ρολού PVC απομίμησης ξύλου
 Δύο (2) γραφεία για αντίστοιχες θέσεις εργασίας
 Κουφώματα σε κατάλληλες θέσεις για περιφερειακή ορατότητα και παρακολούθηση τόσο του

εσωτερικού χώρου όσο και της εισόδου εξόδου, αλλά και για τη διασφάλιση κατάλληλων
συνθηκών φωτισμού. Ειδικότερα, απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) υαλοπίνακες στις μεγάλες
πλευρές του οικίσκου και ένας (1) υαλοπίνακας στις μικρές πλευρές του οικίσκου. Όλα τα
κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αντικουνουπικές σίτες σταθερές, πλήρως τοποθετημένες

 Εξωτερικό προστατευτικό γείσο θύρας εισόδου
 Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά πλαστικά κανάλια

αποτελούμενη από:
o Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες για το σύνολο της

εγκατάστασης.
o Εξωτερική αναμονή τροφοδοσίας
o Διπλό φωτιστικό σώμα με λάμπες τύπου LED ή φθορίου
o Διακόπτη
o Πρίζες σούκο (τουλάχιστον δύο (2))
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 Ρελέ διαρροής
 Κλιματιστικό μηχάνημα inverter, τηλεχειριζόμενο, ψύξης – θέρμανης, πλήρως τοποθετημένο στον

εσωτερικό χώρο του οικίσκου, δυναμικότητας τουλάχιστον 12.000BTU

Στέγαστρο
Στον εσωτερικό χώρο της Μονάδας Κομποστοποίησης απαιτείται η τοποθέτηση στεγάστρου για τη
στέγαση του κινητού εξοπλισμού ή για την αποθήκευση του έτοιμου προϊόντος compost. Το στέγαστρο θα
είναι ελάχιστου εμβαδού 50m2 και ελαχίστων διαστάσεων 5,00x10,00 (ΠxM) (m) σε κάτοψη, με ελάχιστο
ύψος 4,00m. Το στέγαστρο θα έχει μονοκλινή κλίση προς τη μικρή του διάσταση με ελάχιστη τιμή 10%.
Ο σκελετός του θα αποτελείται από πρότυπες χαλύβδινες διατομές ποιότητας χάλυβα Fe 360, ως εξής:

 Υποστυλώματα: HEB 220 τουλάχιστον, έξι (6) στον αριθμό
 Δοκοί: IPE 220 τουλάχιστον, τρεις (3) στον αριθμό (συνδέουν τους στύλους ανά δύο (2) στην

ισχυρή τους διέυθυνση)
 Τεγίδες: IPE120 τουλάχιστον, τρεις (3) στον αριθμό (διήκουν παράλληλα στη μεγάλη πλευρά του

στεγάστρου)
 Κεφαλοδοκοί: SHS 60x4 τουλάχιστον, τέσσερις (4) στον αριθμό (διήκουν παράλληλα στη μεγάλη

πλευρά του στεγάστρου και συνδέουν τα υποστυλώματα της περιμέτρου αυτού στην ασθενή τους
διεύθυνση)

Ως επιστέγαση και πλαγιοκάλυψη θα χρησιμοποιηθεί λαμαρίνα πάχους 1,00mm με τραπεζοειδείς
πτυχώσεις. Το στέγαστρο θα είναι κλειστό στις τρεις (3) πλευρές του και ανοικτό στη μία (1) διαμήκη
πλευρά του από όπου θα πραγματοποιείται και η είσοδος σε αυτό.
Τέλος, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία των συνδέσεων μεταξύ των μελών μεταξύ των ανωτέρω
δομικών στοιχείων ισχύουν τα ακόλουθα:

 Ελάχιστο πάχος ραφής συγκόλλησης tp=4mm
 Ελάχιστη διάμετρος αγκυρίου M12
 Ελάχιστη ποιότητα αγκυρίων 8.8
 Ελάχιστο πάχος μεταλλικής πλάκας σύνδεσης: t=8mm

Σημειώνεται ότι στην προμήθεια περιλαμβάνεται η μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου και η
συναρμολόγηση του στεγάστρου, ενώ οι βάσεις έδρασης των υποστυλωμάτων από σκυρόδεμα
(συμπεριλαμβανομένων των αγκυρίων υποδοχής της μεταλλικής λαπάτσας της βάσης των μεταλλικών
υποστυλωμάτων, τα οποία αποτελούν και αντικείμενο της προμήθειας), θα πραγματοποιηθούν από τον
Δήμο Χαλκηδόνος.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
Τα επί μέρους προσφερόμενα είδη πρέπει να παραδοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί αφενός
η προστασία αυτών από καιρικές συνθήκες και αφετέρου η έγκαιρη και άρτια λειτουργία της υπό
προμήθεια Μονάδας Κομποστοποίησης. Ενδεικτικά, αρχικά πρέπει να λάβει χώρα η προμήθεια του
στατικού εξοπλισμού της Μονάδας (Στέγαστρο, Περίφραξη, Οικίσκος γραφείων, Ζυγιστήριο, Φωτισμός)
και στη συνέχεια του κινητού εξοπλισμού αυτής (αναστροφέας, κόσκινο ραφιναρίας, φορτωτής, πλυστικό),
ενώ τέλος ο πρόσθετος εξοπλισμός της (ύφασμα κάλυψης σειραδίων, θερμόμετρο, κιτ παρακολούθησης
χημικών παραμέτρων, όργανο παρακολούθησης αερίων), το λογισμικό καταγραφής ροής αποβλήτων και η
εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της ολοκληρωμένης Μονάδας. Το σύνολο των ανωτέρω υλικών ειδών και
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εξοπλισμού θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης,
ενώ θα ακολουθήσει η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Υπεργολαβία
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.

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. 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 της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας, τότε υποχρεούται να τον αντικαταστήσει.

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.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Η Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Χαλκηδόνος θα υλοποιηθεί εντός του Αγροτεμαχίου 6957
Αγροκτήματος Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος, που εντοπίζεται Ανατολικά του οικισμού των
Κουφαλίων σε απόσταση περίπου 3,20χλμ. από αυτόν και Νότια των εγκαταστάσεων της ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ.
Ο Δήμος Χαλκηδόνος θα είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη διαμόρφωση του εν λόγω Αγροτεμαχίου,
προκειμένου ο Ανάδοχος του υπό προμήθεια εξοπλισμού να μπορεί να τον τοποθετήσει/εγκαταστήσει
κατάλληλα. Στις ενέργειες που θα προβεί ο Δήμος Χαλκηδόνος είναι:

 Διαμόρφωση του οικοπέδου (εκσκαφές, οδοστρωσία, σκυροδέτηση βάσεων στεγάστρου και
οικίσκου γραφείων κλπ)

 Εξασφάλιση παροχών ύδρευσης, αποχέτευσης και σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρισμού έως την
θύρα εισόδου της Μονάδας Κομποστοποίησης.

 Εξασφάλιση τρόπου πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet)
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Τόπος υλοποίησης/παράδοσης των προς προμήθεια υλικών αποτελεί το προαναφερθέν Αγροτεμάχιο.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Προκειμένου να παραληφθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι
ενέργειες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά επί τόπου της περιοχής υλοποίησης της Μονάδας και
τοποθέτηση του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο. Ειδικότερα απαιτούνται τα ακόλουθα:

 Ο εξοπλισμός να έχει ελεγχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή αναφορικά με την καταλληλότητά του
και την έντεχνη εκτέλεσή του

 Ο εξοπλισμός να έχει εγκατασταθεί
 Ο ανάδοχος να έχει ενημερώσει για τον τρόπο λειτουργίας του και να έχει παραδώσει τα

πιστοποιητικά, την απαιτούμενη εγγύηση λειτουργίας και τα εγχειρίδια χρήσης που συνοδεύουν
τον εκάστοτε εξοπλισμό

Ειδικά για το «Λογισμικό καταγραφής ροών αποβλήτων, παραγωγής αναφορών και υποστήριξης της
διαλογής στην πηγή» και την «Εξάμηνη Δοκιμαστική Λειτουργία» απαιτούνται τα ακόλουθα:

 Παράδοση της άδειας χρήσης του λογισμικού
 Παραμετροποίηση του λογισμικού
 Ο Ανάδοχος να υποδείξει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Μονάδας και τους υπαλλήλους

του Δήμου για τη χρήση του λογισμικού. Θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εκπαίδευση από τον
λειτουργό της εγκατάστασης κομποστοποίησης, για τον παραλήπτη των αποβλήτων, για τον
διαχειριστή του λογισμικού από την πλευρά του Δήμου και για όποιον άλλο ρόλο κρίνεται
απαραίτητο.

 Ο Ανάδοχος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή εγχειρίδιο χρήσης (manual) που θα περιγράφει
αναλυτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης εργασίας (πρόσβαση στο ίντερνετ, εκδόσεις
browser κλπ), τις λειτουργίες αυτού, τα επιμέρους εργαλεία του και κάθε άλλη πληροφορία που
απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι γραμμένο
στην Ελληνική Γλώσσα.

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα εξής αρχεία:
o Σχέδιο για την οργάνωση της χωριστής συλλογής των πράσινων αποβλήτων
o Σχέδιο λειτουργίας της μονάδας κομποστοποίησης με σκοπό την παραγωγή compost

υψηλής ποιότητας
o Οδηγό με τις διαδικασίες ελέγχου της κομποστοποίησης καθώς και του τελικού προϊόντος

(πρότυπα δειγματοληψίας και ελέγχου) καθώς και για τον ορισμό σημαντικών δεικτών
απόδοσης της διεργασίας

o Εγχειρίδιο εκπαίδευσης επισκεπτών για τις διαδικασίες κομποστοποίησης που ακολουθεί
η μονάδα, καθώς και για τις χρήσεις του τελικού προϊόντος

 Τέλος, ο Ανάδοχος πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Μονάδας Κομποστοποίησης για την
εύρυθμη λειτουργία της σύμφωνα με τις καλές πρακτικές λειτουργίας των μονάδων
κομποστοποίησης, την εθνική νομοθεσία και τους σχετικούς οδηγούς και σχέδια λειτουργίας που
ο ίδιος θα καταρτίσει.

Εκπαίδευση προσωπικού Μονάδας
Έχοντας υπόψη:

 Τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της Μονάδας Κομποστοποίησης με την ορθή χρήση του
εξοπλισμού αυτής
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 Την ασφάλεια των εργαζομένων αυτής και
 Την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτών με την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος

(compost) υψηλής ποιότητας

Απαιτείται η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της Μονάδας Κομποστοποίησης για το χειρισμό του
υπό προμήθεια εξοπλισμού, προκειμένου αυτός να χρησιμοποιείται ορθά και η διαχείριση των πράσινων
αποβλήτων να πραγματοποιείται με ασφάλεια.

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται από τους προσφέροντες
εγγυητική συμμετοχή επιστολής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης
(άνευ ΦΠΑ), ήτοι σε 4.337,50€ (Τέσσερις Χιλιάδες Τριακόσια Τριάντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Λεπτά) και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης.
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 4% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Επιπλέον, προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσοστού 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς τον ΦΠΑ, η οποία και κατατίθεται από τον προμηθευτή πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης
καλής λειτουργίας.
Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού.
Οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα των παραγράφων
2.1.5 και 4.1 της παρούσας Διακήρυξης.

Παρατάσεις
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν εγκρίσεως από την Διαχειριστική Αρχή, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από
σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου.
Εάν 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.
Τροποποίηση Σύμβασης
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. 4412/2016.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Χαλκηδόνος. Η δαπάνη για την εν
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.69.7135.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2021 του Φορέα 179

179 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 4 της Πράξης : “New Environmental Bio-Reality” (BIOREAL) η
οποία έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG IPA Greece – North Macedonia
2014-2020” και έχει λάβει κωδικό MIS 5030941. 180. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 216.875,00€
Εκτιμώμενη αξία αναλυτικά για κάθε προς προμήθεια είδος σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :

180 Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ (€)
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

24%

ΦΠΑ 24% (€) ΑΞΙΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ (€) ΜΕ
ΦΠΑ 24%

1. Ύφασμα κάλυψης σειραδίων m2 4,00€ 600,00 2.400,00€ 576,00€ 2.976,00€

2. Θερμόμετρο Τεμ. 600,00€ 1 600,00€ 144,00€ 744,00€

3. Κιτ παρακολούθησης χημικών παραμέτρων Τεμ. 2.000,00€ 1 2.000,00€ 480,00€ 2.480,00€

4. Όργανο παρακολούθησης αερίων Τεμ. 7.000,00€ 1 7.000,00€ 1.680,00€ 8.680,00€

5. Αναστροφέας σειραδίων Τεμ. 30.500,00€ 1 30.500,00€ 7.320,00€ 37.820,00€

6. Λογισμικό Καταγραφής ροών αποβλήτων, παραγωγής
αναφορών και υποστήριξης της διαλογής στην πηγή Τεμ. 12.000,00€ 1 12.000,00€ 2.880,00€ 14.880,00€

7. Εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία Τεμ. 16.200,00€ 1 16.200,00€ 3.888,00€ 20.088,00€

8. Φορτωτής Τεμ. 42.500,00€ 1 42.500,00€ 10.200,00€ 52.700,00€

9. Κόσκινο Ραφιναρίας Τεμ. 43.000,00€ 1 43.000,00€ 10.320,00€ 53.320,00€

10. Ζυγιστήριο Τεμ. 18.000,00€ 1 18.000,00€ 4.320,00€ 22.320,00€

11. Πλυστικό Τεμ. 3.000,00€ 1 3.000,00€ 720,00€ 3.720,00€

12. Περίφραξη Μονάδας Κομποστοποίησης Τεμ. 8.500,00€ 1 8.500,00€ 2.040,00€ 10.540,00€

13. Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Τεμ. 9.175,00€ 1 9.175,00€ 2.202,00€ 11.377,00€

14. Οικίσκος γραφείων Τεμ. 10.500,00€ 1 10.500,00€ 2.520,00€ 13.020,00€

15. Στέγαστρο m2 230,00€ 50,00 11.500,00€ 2.760,00€ 14.260,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 216.875,00€ 52.050,00€ 268.925,00€
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Επομένως, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 268.925,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 216.875,00€, ΦΠΑ : 52.050,00€).
Σημειώνεται ότι τον Ανάδοχο επιβαρύνουν:
α) το κόστος διενέργειας των ελέγχων από την Αναθέτουσα Αρχή για την παραλαβή του εξοπλισμού
β) η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αναλογικά τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3548/2007, το άρθρο 4 του ΠΔ.118/2007 και το άρθρο 379, παρ. 10,12 του Ν.4412/2016,
βάσει της αξίας των συμβάσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο Διαγωνισμού

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ», στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας
INTERREG IPA Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020, με θέμα “BIOREAL” και και περιγράφεται
αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού, δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους τμήματα. Οι προσφορές που θα
κατατεθούν υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και όχι για μέρος/η αυτού.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τρόπος ανάθεσης/Κριτήριο Ανάθεσης

Η ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Επεξηγήσεις

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να έχουν
διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη.

Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Αναθέτουσα Αρχή, ούτε αυτή ούτε κάποιος
υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορές ως
προς τη σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τι πρέπει ή δεν πρέπει να
γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα
δεσμεύσει τον Δήμο Χαλκηδόνος ή επηρεάσει την κρίση του ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
του σε σχέση με τη σύμβαση. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να επισκεφθεί τον χώρο ανάπτυξης της
Μονάδας Κομποστοποίησης παρουσία υπαλλήλων του Δήμου Χαλκηδόνος, ώστε να βεβαιωθεί για την
παρούσα κατάσταση πριν υποβάλλει την προσφορά του.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση υλοποίησης της προμήθειας/υπηρεσίας

1.1 Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση των
πρακτικών διαγωνισμού και για το συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το
διαγωνισμό. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Δήμο Χαλκηδόνος, ως φορέα υλοποίησης και
κύριο του έργου, και τον ανάδοχο.

1.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που
θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα την εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την
καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας που θα επιστραφεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια,
η εγκατάσταση, η εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού και θα γίνει η οριστική
παραλαβή του συστήματος.

1.3 Στην περίπτωση που μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες ο προμηθευτής δεν προσκομίσει την
εγγυητική επιστολή ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε:

α) Χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό ποσό της ωφελείται ο
Δήμος Χαλκηδόνος και
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β) είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Δήμο για κάθε ζημιά που θα υποστεί από τη ματαίωση
της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την
κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει ο Δήμος για την προμήθεια αυτού
του είδους από άλλο προμηθευτή με διαγωνισμό η απευθείας ανάθεση

1.4 Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής εγγυάται ότι η παραδιδόμενη προμήθεια ή η
υπηρεσία θα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται στη
Διακήρυξη και θα είναι απαλλαγμένη από κάθε κρυφό και φανερό ελάττωμα. Επίσης, θα
ανταποκρίνεται από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται και σε
καμία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά δεύτερης ποιότητας ή υλικά διαφορετικά από αυτά
που έχουν δηλωθεί στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ανωτέρω και
αντιστοιχεί σε τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση
καλής λειτουργίας θα εκδοθεί μετά το πέρας της επιτυχούς εκτέλεσης της σύμβασης και θα εκδοθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος υλοποίησης – Ποινικές Ρήτρες

6.1 Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να παραδοθούν όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη

6.2 Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος
επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Παραλαβή ειδών – Πληρωμές

5.1 Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή του πρωτοκόλλου για κάθε ένα. Η
υπογραφή αυτού αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του κάθε είδους.

5.2 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. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν.4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή

5.3 Τα στάδια παραλαβής – πληρωμής ορίζονται στα συμβατικά τεύχη

5.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στον Δήμο Χαλκηδόνος κάθε στοιχείο σχετικό με το
υπό προμήθεια είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος με τους όρους
της Διακήρυξης και της προσφοράς του προμηθευτή.

5.5 Σε περίπτωση απόκλισης είδους από τις προδιαγραφές, το είδος απορρίπτεται και ο προμηθευτής
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το αντικαταστήσει εντός τριών (3) ημερολογιακών εβδομάδων. Σε
περίπτωση που αρνηθεί να το κάνει, δε γίνεται προσωρινή παραλαβή και καταπίπτει αυτοδίκαια
υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Τεκμηρίωση και κυριότητα ειδών εξοπλισμού
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Ο Προμηθευτής θα προμηθεύσει τον Δήμο Χαλκηδόνος με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς
και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου ο παραληφθείς εξοπλισμός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με ασφάλεια. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να χρησιμοποιήσει ελεύθερα τον εξοπλισμό που θα της δοθεί
(π.χ. λογισμικό) για τους σκοπούς λειτουργίας της Μονάδας Κομποστοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Εγγύηση – Συντήρηση – Υποστήριξη

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση σύμφωνα με την Τεχνική του Προσφορά, για το υπό
προμήθεια είδος.

Αναφορικά με την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το προμηθευόμενο είδος, αλλά και τη
συντήρηση αυτού, ο Προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης
και των περιεχομένων του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς που κατέθεσε κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Αναπροσαρμογή τιμών

Δεν είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τιμών για την προμήθεια των υλικών μέχρι και την
τελική παραλαβή τους. Επίσης, δεν είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τιμών της οικονομικής
προσφοράς των προμηθευτών. Τέλος, αντιπροσφορές δε γίνονται αποδεκτές.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Δοκιμές εξοπλισμού

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβεί σε δοκιμές των προς προμήθεια ειδών, με δαπάνη του Αναδόχου,
για να βεβαιωθεί για τα υπό προμήθεια είδη, ώστε αυτά να πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από τα συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, αυτό δε γίνεται αποδεκτό και ο
Ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάστασή του.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Οριστική Παραλαβή

Η τελική οριστική παραλαβή που αφορά στην ολοκλήρωση της προμήθειας πραγματοποιείται μετά τη
λήξη του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Μέσα σε ένα (1)
μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Με την έκδοση της απόφασης της τελικής
οριστικής παραλαβής, κατατίθεται η προβλεπόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και επιστρέφονται οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης στον προμηθευτή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του
Αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Διεύθυνση του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον τόπο και τη διεύθυνση της Εταιρίας κατά την διάρκεια
υλοποίησης της προμήθειας προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
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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.

Ο Δήμος Χαλκηδόνος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Ο Δήμος Χαλκηδόνος δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Συνεννόηση – Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης

Όλες οι μεταξύ του Δήμου Χαλκηδόνος και του προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή
αίτηση οδηγιών ή προβολών διαφωνιών, είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε
εγγράφως. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δε λαμβάνονται υπόψη και δε δικαιούται κανένα
από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεστεί με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Κρατήσεις – Τρόποι Πληρωμής

Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και
Κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την ημέρα της
Δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις δαπάνες
δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται
από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της Σύμβασης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με βάση τα
νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προμηθευτής, μετά την παραλαβή των
προμηθευόμενων ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής.

Ο προμηθευτής κατά τη πληρωμή του υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις. Τα
δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 17ο: Διαφορές Συγγραφής – Νόμων – Επίλυση Διαφορών

Όταν η Συγγραφή έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α/2021).

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια
δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα
μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να
αναφύονται μεταξύ τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Δίνεται σε ξεχωριστό Τεύχος που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ.

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
(4)

Ημερομηνία: …./…../…..

Ο/Η Δηλών/ούσα

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα

Πίνακας ΠV-I «ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(π.χ. Διπλ/χος ΑΕΙ -
Χημικός Μηχανικός)

ΘΕΣΗ ΣΤΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΟΧΗΜΑ

(π.χ. Υπεύθυνος
Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

2

3

…

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή/Ημερομηνία)
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Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος
1. Επώνυμο :

2. Όνομα :

3. Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης :

4. Υπηκοότητα :

5. Οικογενειακή Κατάσταση :

6. Εκπαίδευση :

ΊΔΡΥΜΑ:

Ημερομηνία:
Από (μήνες/έτη)

Πτυχίο:

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας
τροποποιείται κατάλληλα).

7. Γλώσσες :

ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΛΟΓΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ελληνικά

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα).

8. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :

9. Παρούσα θέση : (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση – θέση σε Επιχείρηση,
Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, ελεύθερος
επαγγελματίας κλπ)

10. Έτη επαγγελματικής εμπειρίας : (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής επαγγελματικής
εμπειρίας στο εξειδικευμένο αντικείμενο της σύμβασης και όχι τα
έτη από κτήσεως πτυχίου)

11. Κύρια Προσόντα : (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που
προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη
εμπειρία του).

12. Επαγγελματική Απασχόληση :

(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλα τα μέχρι σήμερα παρόμοια έργα. Δίδονται στοιχεία όπως η χρονική
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διάρκεια παραμονής σε κάθε έργο ή ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες και ευθύνες που είχε σε
κάθε θέση).

Χρονική Διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)

Χώρα:

Όνομα Έργου:

Θέση επί τω Έργω:

Αρμοδιότητες – Ευθύνες:

Χρονική Διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)

Χώρα:

Όνομα Έργου:

Θέση επί τω Έργω:

Αρμοδιότητες – Ευθύνες:

13. Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση αντικείμενο:

(Η αναγραφή ξεκινά από τα πλέον πρόσφατα αντικείμενα)

ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Από (μήνας/έτος)

Έως (μήνας/ έτος)

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

(Τόπος και Ημερομηνία)
Υπογραφή του κατόχου του Βιογραφικού Σημειώματος

Υπογραφή του Προσφέροντα





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ VI-IΙ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ….

ΕΤΟΣ: ….

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1. ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ m2 600,00

2. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ. 1

3. ΚΙΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ. 1

4.
ΟΡΓΑΝΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΕΡΙΩΝ

ΤΕΜ. 1

5. ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ
ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ ΤΕΜ. 1

6.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΡΟΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΤΕΜ. 1

7. ΕΞΑΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΜ. 1

8. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΕΜ. 1

9. ΚΟΣΚΙΝΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ ΤΕΜ. 1

10. ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΜ. 1

11. ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΤΕΜ. 1

12. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΜ. 1

13. ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ. 1

14. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΜ. 1

15. ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ m2 50,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικώς) €





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΠΑ 24% (αριθμητικώς) €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΠΑ 24% (ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% (αριθμητικώς) €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή/Ημερομηνία)





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης:……..

Ημερομηνία Έκδοσης:……..

Προς: [………………]

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ….. ΠΟΣΟΥ……

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού ………………,
υπέρ του/της

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης)

για τη συμμετοχή του/της στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας με τίτλο «…………………..» σύμφωνα με την
αριθ. ………. διακήρυξή σας (Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ………..) και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών την …………….

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσας
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα
σε πέντε (5) ημέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την………..

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση της…. Για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 2.2.2
της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία
λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

Με τιμή





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:……..

Ημερομηνία Έκδοσης:……..

Προς: [………………]

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….. ΠΟΣΟΥ……

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα,
παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης)181

μέχρι το ποσό των …………….ΕΥΡΩ

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της με αριθμό …….
σύμβασης, που αφορά στον διαγωνισμό με τίτλο: «……………………………………», σύμφωνα με την αριθ. ….
διακήρυξή σας (Αριθμός Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. ……….) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α.
αξίας ………… ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι …….

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
δικαίωμα να εκδίδουμε.

Με τιμή

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

181 Αναγράφεται: α) η επωνυμία του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυμία του υποψηφίου νομικού προσώπου
(Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμα- πατρώνυμα των μελών σύμπραξης – φυσικών προσώπων,
ή οι πλήρεις επωνυμίες των μελών νομικών προσώπων) σύμπραξης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση
συμμετοχής, β) ο Α.Φ.Μ και γ) η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης:……..

Ημερομηνία Έκδοσης:……..

Προς: [………………]

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ. ….. ΠΟΣΟΥ……

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ρητά, ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης)182

μέχρι το ποσό των …………….ΕΥΡΩ

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από
εμάς ειδών με τίτλο σύμβασης ……. και αριθμό σύμβασης…….. (ΑΔΑΜ:………) μεταξύ του/της…………… και
του/της…………

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως
από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866
– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα
αυτά.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι ο/η……. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του/της που περιγράφεται ανωτέρω, σας
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε,
χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας
και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
του/της….. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτού/αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σε
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’
εσάς του ποσού της εγγύησης.

182 Αναγράφεται: α) η επωνυμία του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυμία του υποψηφίου νομικού προσώπου
(Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμα- πατρώνυμα των μελών σύμπραξης – φυσικών προσώπων,
ή οι πλήρεις επωνυμίες των μελών νομικών προσώπων) σύμπραξης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση
συμμετοχής, β) ο Α.Φ.Μ και γ) η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
δικαίωμα να εκδίδουμε.

Με τιμή

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)





“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κουφάλια, Εθν. Αντίστασης 36
Τ.Κ. 57100

Κουφάλια,…….
Αρ. Πρωτ.:……

Στα Κουφάλια και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα …./……/…… ημέρα ……. και ώρα ….:…. οι κατωτέρω
συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Χαλκηδόνος που έχει έδρα στα Κουφάλια, επί της Εθνικής Αντίστασης 36, ΤΚ 57100, με
ΑΦΜ 997630623 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ………….. ………….
και

2. Ο/Η ……………….. με ΑΦΜ…………. Δ.Ο.Υ. ………….

Αποφάσισαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω:

Στις ………………. διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του Έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκηδόνος, στην ……………. Συνεδρίασή του, αποφάσισε την
κατακύρωση του Τμήματος ….:………….. του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο των συμβαλλομένων.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» αναθέτει στον δεύτερο των
συμβαλλομένων, που στο εξής θα καλείται «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ» την ανάθεση του έργου με τίτλο: «…………»

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την Προμήθεια
Εξοπλισμού της Περαιωμένης Μονάδας Κομποστοποίησης στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα
ονομάζεται «Ανάδοχος», και ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών και την Εξάμηνη
Δοκιμαστική Λειτουργία της Περαιωμένης Μονάδας Κομποστοποίησης στις αναφερόμενες τιμές σύμφωνα
με το Παράρτημα της Σύμβασης και με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες τις οποίες
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους θα έχει φροντίσει για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στον
χώρο και της γενικότερης διαμόρφωσής του, προκειμένου τα υπό προμήθεια είδη να μπορούν να
λειτουργήσουν αποτελεσματικά έπειτα από την παραλαβή τους. Αντίστοιχα, θα πρέπει να έχει
εξασφαλίσει τις παροχές ύδρευσης, αποχέτευσης του οικοπέδου υλοποίησης της Μονάδας
Κομποστοποίησης του Δήμου Χαλκηδόνος, αλλά και τη σύνδεση της Μονάδας με το δίκτυο ηλεκτρισμού.
Τέλος, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει και την πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet), προκειμένου η Μονάδα
να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από της υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες. 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 του αρμοδίου οργάνου.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας
κατέθεσε την με αρ........................ Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ....................Ευρώ και
διάρκειας μέχρι ....................... που αντιπροσωπεύει το 4% του συμβατικού τιμήματος εκδοθείσας
από ………………, μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης θα
επιστραφεί μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικείμενου της σύμβασης.

Με τη συνολική παράδοση των προς προμήθεια υλικών ο Ανάδοχος καταθέτει Εγγυητική επιστολή
καλής λειτουργίας ποσού...............Ευρώ και διάρκειας μέχρι...... που αντιπροσωπεύει το 5% της αξίας των
παραδοθέντων υλικών για τα οποία απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας μη συμπεριλαμβανομένης της
αξίας του ΦΠΑ. Η Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί σε έναν (1) μήνα από τη λήξη
του προβλεπόμενου χρόνουτης εγγυημένης λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στη
∆ιακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας
ορισμένου κατακυρωθέντος είδους, ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί εγγράφως την αλλαγή στο Τμήμα
Προϋπολογισμού και Προμηθειών του Δήμου Χαλκηδόνος και με την παροχή σύμφωνης γνώμης η
προμήθεια θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο με είδος διαφορετικό από το κατακυρωθέν, ίσης ή
ανώτερης ποιοτικής αξίας, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που ορίστηκαν στη διακήρυξη, και στην
τιμή στην οποία είχε κατακυρωθεί το εν λόγω είδος, κατόπιν εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου. Αν κάτι
τέτοιο δεν καταστεί δυνατό, τότε η προμήθεια του συγκεκριμένου είδους θα γίνεται από τον επόμενο
στη σειρά προμηθευτή που μειοδοτεί στο εν λόγω είδος.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον κάτωθι τρόπο:

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι
ισόποσης εγγύησης και καταβολή του υπολοίπου με πληρωμή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και
την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 200 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102
ν.4782/2021.

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. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 102 του ν.4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

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.

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

Κατά την έκδοση των τιμολογίων ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει τα συμβατικά είδη με την
ονομασία που τους έχει δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα έγγραφα της Σύμβασης. Αν παρ'όλα αυτά
το σύστημα της μηχανογράφησης που διαθέτει δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα, τότε υποχρεούται να
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καταρτίσει πίνακα αντιστοίχισης των συμβασιοποιημένων ειδών με την ονομασία που αυτά είναι
καταχωριστέα στο μηχανογραφικό του σύστημα.

Ο προαναφερθείς πίνακας θα αποτελεί παράρτημα της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στην περιοχή υλοποίησης της Μονάδας
Κομποστοποίησης του Δήμου Χαλκηδόνος ή όπου αλλού του υποδείξει ο Εργοδότης, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στη Διακήρυξη. Οι παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθούν εφάπαξ.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 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 τουάρθρου 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.

Ακόμη, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη Δοκιμαστική Λειτουργία της Μονάδας Κομποστοποίησης για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών από τη στιγμή που θα του υποδειχθεί από τον Εργοδότη. Η παράδοση της
Μονάδας μετά το πέρας της λειτουργίας της θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στη Διακήρυξη του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16183 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:

α) Μακροσκοπική εξέταση και

β) Πρακτική δοκιμασία

183 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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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή μπορεί α) να παραλάβει το υλικό, β) να παραλάβει το
υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, γ) να απορρίψει
το υλικό.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό, με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα, που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση,
εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.

Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά
τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του ν.4782/2021.

Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν
παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα
του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει
εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4
του Άρθρου 208 του ν.4412/2016.

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον
προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με
βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

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

Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που
παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το
δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του ν.4782/2021.
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Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά
την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση,
σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 214, περί δειγμάτων, δειγματοληψίας και εργαστηριακών εξετάσεων.
Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια
είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό
έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου
φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα
του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ’ έφεση
εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήψη του πρωτοκόλλου της
επιτροπής παραλαβής.

Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία
από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος
εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση
παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το
αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική
παραλαβή τους από τον φορέα.

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. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

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





Σελίδα 108
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

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.
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.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 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, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του
ν.4782/2021, και τους όρους της διακήρυξης του έργου.

∆εν 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

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 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
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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 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.

ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια και τελείως αμεταχείριστα. Η πληρωμή θα γίνεται
από ……………………….. μετά την παραλαβή του τιμολογίου και σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά είναι:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από τον
Νόμο κρατήσεις, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη νομοθετική κράτηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τιμολογεί τα προϊόντα αναγράφοντας στο τιμολόγιο και τη μάρκα του
συμβατικού είδους.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους
και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε
εθνικό επίπεδο και εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ...............€ μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., ................... € με Φ.Π.Α.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών και οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 13: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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Η πληρωμή των ειδών θα γίνεται σε ΕΥΡΩ και θα εκτελείται από την ………………… και σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Ν.4270/2014 ως ισχύει, με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων και των
λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
Επιπλέον κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2 της ∆ιακήρυξης
και του άρθρου 207 του ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη
σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, με την εξαίρεση της εξασφαλιστικής εκχώρησης
απαιτήσεων σε τράπεζα, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας που παρέχεται μόνον
εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους., έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα
αντίτυπο και τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Πίνακες Συμμόρφωσης

Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία της στήλης «Απαίτηση» του Πίνακα Συμμόρφωσης θεωρούνται ως
απαράβατοι όροι.

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

1 Ύφασμα κάλυψης σειραδίων

1.1 Χημικά σταθερό σε όξινο και
αλκαλικό περιβάλλον (pH 2-13) ΝΑΙ

1.2 Περιβαλλοντικά συμβατό
(πιστοποιημένη αδράνεια) ΝΑΙ

1.3 Ανακυκλώσιμο ΝΑΙ

1.4 Βιολογικά σταθερό ενάντια στη
μικροβιακή αποσύνθεση και στα
στραγγίσματα

ΝΑΙ

1.5 Ανθεκτικό σε ψύξη και απόψυξη ΝΑΙ

1.6 Ανθεκτικό σε ακτινοβολία UV
μέσω ειδικής διαδικασίας
σταθεροποίησης

ΝΑΙ

2 Θερμόμετρο

2.1 Αισθητήρας από ανοξείδωτο
ατσάλι ΝΑΙ

2.2 Ελάχιστο μήκος αισθητήρα 800mm

2.3 Εύρος μετρούμενων
θερμοκρασιών

-50oC έως 1.150oC
(ακρίβειας ±1oC)

3 Κιτ παρακολούθησης χημικών παραμέτρων

3.1 Το Κιτ θα πρέπει να μπορεί να
δίνει πληροφορίες για τα
ακόλουθα στοιχεία:

 NO3, NO2, NH4+
 PH
 Σουλφίδια

ΝΑΙ

3.2 Αντιδραστήρια για την
προετοιμασία και ανάλυση των
δειγμάτων

ΝΑΙ
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

3.3 Ηλεκτρονική κλίμακα με
ακρίβεια 0,1 ΝΑΙ

3.4 Χάρτινο Φίλτρο ΝΑΙ

3.5 Κύλινδροι μέτρησης ΝΑΙ

3.6 Μετρητής ακριβείας ΡΗ με
ικανότητα οξειδοαναγωγής
(ακριβείας ±0,02pH)

ΝΑΙ

4 Όργανο παρακολούθησης αερίων

4.1 Δυνατότητα μέτρησης:

 Οξυγόνου (O2)

 Διοξειδίου του άνθρακα
(CO2).

 Μεθανίου (CH4)

ΝΑΙ

5 Αναστροφέας σειραδίων

5.1 Αυτοκινούμενος με απλό
χειρισμό μέσω χειροκίνητος
μονάδας ελέγχου

ΝΑΙ

5.2 Μέγιστη ικανότητα ανάδευσης 300m³/h

5.3 Εύρος ταχύτητας λειτουργίας 200-500m/h

5.4 Καινούριος με συμμόρφωση CE ΝΑΙ

5.5 Χαμηλών στροφών για την
αποφυγή θρυμματισμού
προσμίξεων, γυαλιών,
πλαστικών σάκων κλπ.

ΝΑΙ

5.6 Οριζόντιος άξονας ανάδευσης ΝΑΙ

5.7 Ικανότητα χειρισμού σειραδίων
μέγιστου πλάτους 2,20m και
μέγιστου ύψους 1,00m

NAI

6 Λογισμικό Καταγραφής ροών αποβλήτων, παραγωγής αναφορών και υποστήριξης της διαλογής
στην πηγή

6.1 Λειτουργία προγραμματισμένης
αποκομιδής (Παροχή
δυνατότητας σε πολίτες να
οργανώσουν την παραλαβή των
αποβλήτων κήπου σε

NAI





Σελίδα 113
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

συνεννόηση με τη μονάδα
παραλαβής, μέσω λειτουργίας
υποβολής ανάλογου αιτήματος
με δυνατότητα ραντεβού)

6.2 Δυνατότητα δημιουργίας
προσωπικού λογαριασμού NAI

6.3 Λειτουργία ενημέρωσης για το
πρόγραμμα αποκομμιδής και
τρόπου διάθεσης αποβλήτων

NAI

6.4 Λειτουργία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοινού
σχετικά με τις υπηρεσίες και την
απόδοση του προγράμματος
διαλογής στην πηγή των
πράσινων αποβλήτων

NAI

6.5 Περιβάλλον διαχείρισης, όπου
οι υπάλληλοι του Δήμου θα
μπορούν:

 Να απαντούν στα
αιτήματα των πολιτών
και να προγραμματίζουν
την αποκομιδή των
πράσινων αποβλήτων

 Να αναθέτουν εργασίες
μεταξύ τους

 Να καταγράφουν τις
ροές αποβλήτων που θα
παραλαμβάνει η
Μονάδα

 Να καταγράφουν τις
ροές έτοιμου κομπόστ
από την Μονάδα

 Να καταγράφουν τις
ροές πιθανών
υπολειμμάτων και
προσμείξεων που θα
οδηγούνται σε χώρο
υγειονομικής ταφής

 Να δημιουργούν

NAI





Σελίδα 114
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

αναφορές για εσωτερική
χρήση, για δημοσίευση
στο ευρύ κοινό αλλά και
για την προετοιμασία
της υποβολής της
ετήσιας αναφοράς στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων ως
εγκατάσταση
παραλαβής αποβλήτων

6.6 Διαδικτυακή εφαρμογή με
πρόσβαση και χρήση από κοινό
πρόγραμμα περιήγησης (Safari,
Google Chrome, Edge, Mozilla
Firefox)

NAI

7 Εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία

7.1 Σχέδιο για την οργάνωση της
χωριστής συλλογής των
πράσινων αποβλήτων

ΝΑΙ

7.2 Σχέδιο λειτουργίας της μονάδας
κομποστοποίησης με σκοπό την
παραγωγή compost ποιότητας

ΝΑΙ

7.3 Οδηγό με τις διαδικασίες
ελέγχου της κομποστοποίησης
καθώς και του τελικού
προϊόντος (πρότυπα
δειγματοληψίας και ελέγχου)
καθώς και για τον ορισμό
σημαντικών δεικτών απόδοσης
της διεργασίας

ΝΑΙ

7.4 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης
επισκεπτών για τη διαδικασία
κομποστοποίησης που
ακολουθεί η μονάδα καθώς και
για τις χρήσεις του τελικού
προϊόντος

ΝΑΙ

7.5 Σχέδιο εκπαίδευσης
προσωπικού ΝΑΙ





Σελίδα 115
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

7.6 Ομάδα Έργου αποτελούμενη
τουλάχιστον από:

 Έναν Διπλωματούχο
Μηχανολόγο Μηχανικό
ή Χημικό Μηχανικό με
εμπειρία σε έργα
διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων.

 Έναν Διπλωματούχο
Μηχανικό
Περιβάλλοντος

Σημ.: Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η κατάθεση των
βιογραφικών σημειωμάτων των
Μελών της Ομάδας Έργου.

ΝΑΙ





Σελίδα 116
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

8. ΦΟΡΤΩΤΗΣ

8.1 Καινούριος, αμεταχείριστος,
τροχοφόρος φορτωτής πλάγιας
ολίσθησης, αποτελούμενος
από εξαρτήματα υψηλών
προδιαγραφών

ΝΑΙ

8.2 Αξιόπιστο υδραυλικό σύστημα
πέδησης διπλού κυκλώματος ΝΑΙ

8.3 Υδραυλικό σύστημα ανοικτού
τύπου σταθερής ροής
τουλάχιστον 69 l/min από
υδραυλική αντλία υψηλής
υδραυλικής παροχής (High
Flow) και πίεση τουλάχιστον
350bar

ΝΑΙ

8.4 Υδρόψυκτος
πετρελαιοκινητήρας 4
κυλίνδρων ισχύος 67hp, ροπής
άνω των 240Nm, ο οποίος
ικανοποιεί τις ισχύουσες
προδιαγραφές της Ε.Ε. που
αφορούν τις εκπομπές
καυσαερίων (τουλάχιστον Tier
4F ή Stage IIIB EU)

ΝΑΙ

8.5 Ταχυσύνδεσμος γρήγορης
αλλαγής εξαρτήσεων ΝΑΙ

8.6 Ελαστικά τροχών τρακτερωτού
τύπου τουλάχιστον οκτώ (8)
λινών, βαρέως τύπου
διαστάσεων 10x16.5

ΝΑΙ

8.7 Μέγιστο πλάτος (από τον
άξονα των τροχών του) 1400mm

8.8 Μέγιστο μήκος (ολικό μήκος
μηχανήματος μαζί με τον κάδο
αυτού)

3500mm

8.9 Ελάχιστο βάρος λειτουργίας 3.100kg

8.10 Ελάχιστο ονομαστικό φορτίο 860kg





Σελίδα 117
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

λειτουργίας

8.11 Ελάχιστη χωρητικότητα κάδου
γενικής χρήσης 0,40m3

8.12 Ελάχιστη δύναμη εκσκαφής
στον κάδο 20,8kN

8.13 Ελάχιστο ύψος ανύψωσης του
πείρου του κάδου 2900mm

8.14 Ελάχιστο φορτίο ανατροπής 1850kg

8.15 Κλειστή καμπίνα χειριστού με
σύστημα θέρμανης και A/C,
πλευρικά συρόμενα –
ανοιγόμενα παράθυρα
προστατευόμενα από
μεταλλικά πλέγματα και πόρτα
εισόδου με υαλοκαθαριστήρα
και σύστημα ψεκασμού νερού
που διαθέτει κατ’ελάχιστον:

 Ζώνη ασφαλείας

 Φωτισμό εργασίας

 Βομβητή
οπισθοπορείας

ΝΑΙ

9. Κόσκινο Ραφιναρίας

9.1 Περιστροφικό κόσκινο με
ικανότητα παραγωγής δύο (2)
ρευμάτων επεξεργασμένων
αποβλήτων

ΝΑΙ

9.2 Μέγιστη διάμετρος 1ου
ρεύματος 15mm

9.3 Ελάχιστη διάμετρος 2ου
ρεύματος 15mm

9.4 Η έξοδος των υλικών των δύο
(2) ρευμάτων γίνεται σε
διαφορετικές πλευρές για
αποφυγή ανάμιξής τους

ΝΑΙ

9.5 Ελάχιστη παροχή 15 m3/hr

9.6 Καινούριο, αμεταχείριστο, ΝΑΙ





Σελίδα 118
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

πρόσφατης κατασκευής,
αναγωνρισμένου
κατασκευαστικού οίκου στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό

9.7 Ηλεκτρικός κινητήρας ισχύος
τουλάχιστον 7,5kW ΝΑΙ

10 Ζυγιστήριο

10.1 Μεταλλική γεφυροπλάστιγγα ΝΑΙ

10.2 Διαστάσεις πλατφόρμας:
16,0x3,0m ΝΑΙ

10.3 Ελάχιστη ζυγιστική ικανότητα 90tn

10.4 Ελάχιστη ένδειξη 2kg

10.5 Μέγιστο σφάλμα ζύγισης 0,3%

10.6 Ηλεκτρονικό ζυγιστήριο με
οθόνη ΝΑΙ

10.7 Υπολογιστής και εκτυπωτής με
στοιχεία εκτύπωσης
κατ’ελάχιστο:

 Ημερομηνία, ώρα,
απόβαρο, πινακίδα
οχήματος

ΝΑΙ

11 Πλυστικό

11.1 Πλυστικό μηχάνημα κρύου-
ζεστού νερού υψηλής πίεσης
τροχήλατο φορητό με λέβητα
πετρελαίου για τη θέρμανση
του νερού

ΝΑΙ

11.2 Πρόσφατης κατασκευής (όχι
πέραν της διετίας) ΝΑΙ

11.3 Μέγιστες διαστάσεις 1800x1000x1200mm

11.4 Μέγιστο Βάρος 350kg

11.5 Ελάχιστη παροχή νερού 600lt/h σε πίεση
30bar

11.6 Ελάχιστη πίεση νερού 100bar





Σελίδα 119
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

11.7 Μέγιστη Κατανάλωση
ηλεκτρικής ισχύος

15kW (πλήρες
φορτίο)

11.8 Ελάχιστη θερμοκρασία νερού 85oC

11.9 Ελάχιστη χωρητικότητα δεξ.
καυσίμου 20lt

11.10 Ελάχιστη χωρητικότητα δεξ.
απορρυπαντικού 20lt

11.11 Μέγιστη Κατανάλωση
καυσίμου

15kg/hr (πλήρες
φορτίο)

11.12 Πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας σειράς ISO 9001
καθώς και πιστοποιητικά
ποιότητας και ελέγχου
αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε.

ΝΑΙ

11.13 Το μηχάνημα διαθέτει κάνη
ψεκασμού με σκανδάλη και
ακροφύσιο ισχύος διάχυσης
25o

ΝΑΙ

11.14 Το μηχάνημα διαθέτει πίνακα
ελέγχου με ενδεικτικές λυχνίες ΝΑΙ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

12. Περίφραξη Μονάδας Κομποστοποίησης

12.1 Περίφραξη Τύπου ΝΑΤΟ NAI

12.2 Συνολικό μήκος 210m

12.3 Ελάχιστο ύψος 2,50m

12.4 Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν:
 Σιδηροσωλήνας

γαλβανισμένος
διαμέτρου 2 ½’’ (πάχους
3,25mm) για
κατακόρυφα στοιχεία

 Σιδηροσωλήνας

NAI





Σελίδα 120
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

γαλβανισμένος
διαμέτρου 1 ½’’ (πάχους
2,90mm) για διαγώνια
και οριζόντια στοιχεία

 Συρματόπλεγμα από
χάλυβα St 37, πάχους
3,4mm, ρομβοειδούς
οπής, διαστάσεων
βροχίδων 5x5cm

 Συρματόπελγμα
γαλβανισμένο
τετραγωνικής οπής
5x5cm και βάρους
περίπου 2,40kg/m2

κυματοειδές (κατσαρό)
 Ειδικά τεμάχια (μούφες)
 Σύρμα ενίσχυσης (ούγια)

4 mm
 Σύρμα αγκαθωτό

δίκλωνο 2 mm
 Κονσερτίνα διαμέτρου

0,95m (Φ95)
12.5 Άνοιγμα συρόμενης θύρας 10,00m

12.6 Πλήρωση με συρματόπλεγμα
τετραγωνικής οπής 5x5cm

NAI

12.7 Βάρος συρματοπλέγματος θύρας 2,40kg/m2

12.8 Πλαίσιο από γαλβανισμένη
σιδηροσωλήνα ελάχιστης
διαμέτρου 2 ½’’ (3,25mm) και
από όμοιες κλειστές καμπύλες
90o, οι οποίες θα
ηλεκτροσυγκολληθούν στους
σωλήνες

ΝΑΙ

12.9 Μηχανισμός κίνησης με ραούλα
πάνω σε ράγες

ΝΑΙ

12.10 Η θύρα θα διαθέτει κλειδαριά
ασφαλείας και λουκέτο

ΝΑΙ

13. Φωτισμός Περιβάλλοντος Χώρου





Σελίδα 121
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

13.1 Μεταλλικοί ιστοί οκταγωνικής
κατασκευής από χάλυβα St37-2
κατά DIN17100 γαλβανισμένοι εν
θερμώ κατά ISO 1461 (Hot Dip
Galvanizing) εσωτερικά και
εξωτερικά

4 ΤΕΜ.

13.2 Ελεύθερο ύψος ιστών 6m

13.3 Κατάλληλοι για φωτιστικά
σώματα βραχίονα

ΝΑΙ

13.4 Οι ιστοί θα διαθέτουν οπές:
- 1 υπόγεια για την

εισαγωγή των καλωδίων
- 1 υπέργεια σε ύψος

60cm πάνω από το
έδαφος για τις συνδέσεις
των καλωδίων, με
κατάλληλη θυρίδα για
την τοποθέτηση του
ακροκιβωτίου
διακλάδωσης

ΝΑΙ

13.5 Κατασκευασμένοι σε εργοστάσιο
που διαθέτει διασφάλιση
ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001:2000 και ΕΛΟΤ EN ISO
14001:2004

ΝΑΙ

13.6 Η διαμήκης ραφή θα είναι
ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή,
με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση
σε λοξοτμημένα ελάσματα,
σύμφωνα με τους κανονισμούς

ΝΑΙ

13.7 Η μέθοδος συγκόλλησης θα
αξιολογείται κατά ASME IX και
CNR UNI 10011.

13.8 Για τη συγκόλληση: εγγύηση
πλήρους διείσδυσης κατά 80%
από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

13.9 Διαστάσεις θυρίδας,
τοποθετημένη σε απόσταση
80cm από τη ΄βαση

85 x 300





Σελίδα 122
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

13.10 Πορτάκι από έλασμα πάχους
4mm, που δεν εξέχει του ιστού

ΝΑΙ

13.11 Στερέωση με ειδικά τεμάχια που
δεν εξέχουν του ιστού και
ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η
στεγανότητα και η στιβαρή και
σταθερή στερέωση αυτού

ΝΑΙ

13.12 Διαστάσεις ελάσματος βάσης 400x400x15

13.13 Υλικό κατασκευής βάσης Fe430 (St 44.2/DIN
17100)

13.14 Πιστοποίηση υλικού βάσης κατά
DIN 50049/2.2

ΝΑΙ

13.15 Βάρος αγαλβάνιστου ελάσματος 21kg

13.16 Μέθοδος συγκόλλησης πέλματος
βάσης

Ημιαυτόματη με
σύρμα SG 2

πάχους 1÷1,2 mm

13.17 Ανοχές κατασκευής ιστού ΕΛΟ ΕΝ 40-2

13.18 Καμπύλος τριπλός βραχίονας
γωνίας 90o κατασκευασµένος
από σιδηροσωλήνα
γαλβανισµένο κατά DIN 2440
οριζόντιας προβολής 1,60 m,
διαµέτρου σωλήνα Φ42 και
πάχους 3,65mm και κλίση ως
προς την οριζόντιο 0-10ο.

ΝΑΙ

13.19 Φωτιστικά σώματα εξωτερικού
φωτισμού, τύπου βραχίονα

12 ΤΕΜ

13.20 Φωτιστικά σώματα LED ισχύος
50W

ΝΑΙ

13.21 Σώμα κατασκευασμένο από
χυτοπρεσσαριστό κράμμα
αλουμινίου και βαμμένο με
πολυεστερική βαφή πούδρας

ΝΑΙ

13.22 Κατασκευή σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές κατά LVD-
2014/35/EU, EMC2014/30/EU και
RoHS 2011/65/EU

ΝΑΙ





Σελίδα 123
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

13.23 Ελάχιστο πάχος διαφανούς
καλύμματος φωτιστικού από
γυαλί

4mm

13.24 Πιστοποίηση κατά CE, ENEC ΝΑΙ

13.25 Υψηλός συντελεστής ισχύος (άνω
του 0.92)

ΝΑΙ

14 Οικίσκος Γραφείων

14.1 Καινούριος ΝΑΙ

14.2 Αμεταχείριστος ΝΑΙ

14.3 Ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 2,50m x 8,00m x
2,50m (ΠxMxY)

14.4 Μέγιστη συνολική επιφάνεια
οικίσκου

25,00m2

14.5 Γαλβανισμένος μεταλλικός
σκελετός (πλαίσιο οροφής-
δαπέδου, γωνιακές κολώνες)

ΝΑΙ

14.6 Τεγίδωση δαπέδου με
χαλύβδινες δοκούς

ΝΑΙ

14.7 Περιμετρική υδρορροή για την
αποφυγή κατακράτησης ομβρίων
υδάτων και τη γρήγορη απορροή
αυτών

ΝΑΙ

14.8 Πλήρη θερμομόνωση τοιχοποιίας
με πάνελ πολυουρεθάνης

min40mm

14.9 Εξωτερική θύρα αλουμινίου με
ταμπλά από πάνελ
πολυουρεθάνης και σταθερό
υαλοπίνακα, διαστάσεων 0,90m
x 2,10m στη μεγάλη πλευρά του
οικίσκου

ΝΑΙ

14.10 Μικρό κουζινάκι με διατάξεις
υγιεινής

ΝΑΙ

14.11 Μικρός διακριτός χώρος υγιεινής
(W.C.) με νεροχύτη και λεκάνη
αποχωρητηρίου και ντουζιέρα,
έτοιμα τοποθετημένα

ΝΑΙ





Σελίδα 124
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

14.12 Δάπεδο OSB πάχους 22mm, με
επίστρωση ρολού PVC
απομίμησης ξύλου

ΝΑΙ

14.13 Δύο (2) γραφεία για αντίστοιχες
θέσεις εργασίας

ΝΑΙ

14.14 Κουφώματα σε κατάλληλες
θέσεις για περιφερειακή
ορατότητα και παρακολούθηση
τόσο του εσωτερικού χώρου όσο
και της εισόδου εξόδου, αλλά και
για τη διασφάλιση κατάλληλων
συνθηκών φωτισμού. Ειδικότερα,
απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2)
υαλοπίνακες στις μεγάλες
πλευρές του οικίσκου και ένας
(1) υαλοπίνακας στις μικρές
πλευρές του οικίσκου. Όλα τα
κουφώματα πρέπει να διαθέτουν
αντικουνουπικές σίτες σταθερές,
πλήρως τοποθετημένες

ΝΑΙ

14.15 Εξωτερικό προστατευτικό γείσο
θύρας εισόδου

NAI

14.16 Πλήρη ηλεκτρολογική
εγκατάσταση με καλωδίωση
μέσα σε εξωτερικά πλαστικά
κανάλια αποτελούμενη από:

- Ηλεκτρολογικό πίνακα με
αυτόματους
ασφαλειοδιακόπτες για
το σύνολο της
εγκατάστασης

- Εξωτερική αναμονή
τροφοδοσίας

- Διπλό φωτιστικό σώμα
με λάμπες τύπου LED ή
φθορίου

- Διακόπτη

Πρίζες σούκο (τουλάχιστον δύο
(2))

NAI





Σελίδα 125
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

14.17 Ρελέ διαρροής NAI

14.18 Κλιματιστικό μηχάνημα inverter,
τηλεχειριζόμενο, ψύξης –
θέρμανης, πλήρως τοποθετημένο
στον εσωτερικό χώρο του
οικίσκου, δυναμικότητας
τουλάχιστον 12.000BTU

NAI

15 Στέγαστρο

15.1 Ελάχιστο εμβαδόν 50m2

15.2 Ελάχιστες διαστάσεις σε κάτοψη 5,00x10,00 (ΠxM)
(m)

15.3 Ελάχιστο ύψος 4,00m

15.4 Μονοκλινή κλίση προς τη μικρή
του διάσταση

10% τουλάχιστον

15.5 Σκελετός στεγάστρου από
πρότυπες χαλύβδινες διατομές
ποιότητας χάλυβα Fe 360:

 Υποστυλώματα: HEB 220
τουλάχιστον, έξι (6) στον
αριθμό

 Δοκοί: IPE 220
τουλάχιστον, τρεις (3)
στον αριθμό (συνδέουν
τους στύλους ανά δύο (2)
στην ισχυρή τους
διέυθυνση)

 Τεγίδες: IPE120
τουλάχιστον, τρεις (3)
στον αριθμό (διήκουν
παράλληλα στη μεγάλη
πλευρά του στεγάστρου)

 Κεφαλοδοκοί: SHS 60x4
τουλάχιστον, τέσσερις (4)
στον αριθμό (διήκουν
παράλληλα στη μεγάλη
πλευρά του στεγάστρου
και συνδέουν τα
υποστυλώματα της
περιμέτρου αυτού στην

ΝΑΙ





Σελίδα 126
“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών”

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

ασθενή τους διεύθυνση)

15.6 Επιστέγαση και πλαγιοκάλυψη
στις τρεις (3) πλευρές του με
λαμαρίνα πάχους 1,00mm με
τραπεζοειδείς πτυχώσεις

ΝΑΙ

15.7 Ελάχιστο πάχος ραφής
συγκόλλησης

tp=4mm

15.8 Ελάχιστη διάμετρος αγκυρίου Μ12

15.9 Ελάχιστη ποιότητα αγκυρίων 8.8

15.10 Ελάχιστο πάχος μεταλλικής
πλάκας σύνδεσης

t=8mm
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