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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α

Πόλη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Ταχυδρομικός κώδικας

64100

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ (EL/GR)

Κωδικός ΝUTS

EL515

Τηλέφωνο

2592350000, 2592350061, 2592350057

Φαξ

2592350075

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

info@dimospaggaiou.gr
evaggelou@dimospaggaiou.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (url)

www.dimospaggaiou.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (url)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παγγαίου και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ - A'
βαθμού).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
Η σύμβαση δεν αφορά σε από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.
Στοιχεία Επικοινωνίας
 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου
www.dimospaggaiou.gr (στη διαδρομή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ … ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ).

1.2

Στοιχεία διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
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H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»,
Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2018», Μέτρο 2: Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του
αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου και από ίδιους πόρους
(Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, Αρ. Απόφασης 164.2.1/2019, ΑΔΑ ΩΘ3Ω46Ψ844-Ω5Η και
Αρ. Απόφασης 166.8/2019, ΑΔΑ 9ΓΨΠ46Ψ844-325).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παγγαίου. Η δαπάνη βαρύνει την με Κ.Α.
20/7135.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

1.3

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια πέντε (5) συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της μελέτης.
Τα συστήματα θα τοποθετηθούν σε σημεία που υποδεικνύονται από τις αρμόδιες κατά τόπους
Αντιδημαρχίες. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Παραλία Οφρυνίου: Είσοδος πόλης (από τον κόμβο της Εθνικής Οδού)
Παραλία Οφρυνίου: Πλησίον δημοτικού κάμπινγκ
Ελευθερούπολη: Έναντι Λέσχης Αξιωματικών (πλατεία Antony)
Νέα Πέραμος: Πλησίον παραλιακού πεζοδρόμου (δίπλα στο κτίριο του Τελωνείου)
Ηρακλείτσα: Κ.Χ. στο κέντρο, έναντι περιπτέρου.

Η προμήθεια, καθώς αφορά σε ένα είδος, δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Με τον τρόπο αυτό,
εγκαθίστανται όμοια συστήματα, επιτυγχάνεται ενιαίος συντονισμός των ενεργειών, του προσωπικού και
των εργασιών τόσο για την εκτέλεση της προμήθειας, όσο και για την μετέπειτα συντήρηση και ασφαλή
λειτουργία αυτών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) :
39713300-6: Συμπιεστές απορριμμάτων.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 414.160,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 334,000,00 ΦΠΑ : € 80.160,00).
Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 120 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εντός
του χρόνου αυτού πρέπει να ολοκληρωθεί η προμήθεια και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα συστήματα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη μελέτη με
αριθμό 1539/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

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 ιδίως:
 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
 Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 Του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”,
 Του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 Του ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα
για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει,
 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,
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 Την με αριθμό 1539/2019 μελέτη,
 Την 157/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου (έγκριση μελέτης και τευχών
δημοπράτησης).
 Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας (20REQ006231991),
 Την αρ. 29/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Παγγαίου βεβαίωσε ότι για τη σχετική δαπάνη ύψους 414.160,00 € υπάρχει πίστωση στον ΚΑΕ
20/7135.003 του προϋπολογισμού έτους 2020 με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
 Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (20REQ006234603),
 Την με αριθμό 36/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης όρων διακήρυξης της
προμήθειας,
 Την προκήρυξη που καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την
εκτέλεση της προμήθειας (…),
 Τη διακήρυξη που καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την
εκτέλεση της προμήθειας (…),
 Την με αριθμό 388/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου, περί συγκρότησης Επιτροπής
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών,
 Τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ENOTICES-nevang/2020-028430) ΜΕ
προσωρινό αριθμό αναφοράς 20-103068-001.
 Το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/493387/354265/5379/20.09.2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Καβάλας,

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06.04.2020 και ώρα 10:00.
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 Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27.02.2020 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προσωρινός αριθμός αναφοράς 20-103068-001) .
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δε δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Αναθέτουσες Αρχές δεν έχουν
ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης /
γνωστοποίησης (άρθρο 66 Ν. 4412/2016).
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό (…).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, ειδικότερα:
1. Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ημερομηνία αποστολής 28.02.2020.
2. Εφημερίδα ΚΑΒΑΛΑ, ημερομηνία αποστολής 28.02.2020.
3. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ, ημερομηνία αποστολής 28.02.2020.
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 (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση
www.dimospaggaiou.gr στην διαδρομή : ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ … ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

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 τους .
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.
δ) Ο ανάδοχος με τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία και την υποβολή της προσφοράς του
δέχεται ότι έχει εκτιμήσει με ακρίβεια όλες τις παραμέτρους κόστους και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη
διαμόρφωση αυτής, δέχεται δε ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης (βλ. ιδίως τη Συγγραφή
Υποχρεώσεων της μελέτης με αρ. 1539/2019).
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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 είναι τα ακόλουθα:
1. Η με αρ. 3387/2020 προκήρυξη της σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ESPD).
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
4. Η 1539/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. Το σχέδιο της σύμβασης.
Kατά το στάδιο εκτέλεσης της προμήθειας, τα έγγραφα της σύμβασης και η σειρά ισχύος τους (σε
περίπτωση ασυμφωνίας) είναι:
1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα διακήρυξη.
3. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης (αρ. 1539/2019 μελέτη).
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων (αρ. 1539/2019 μελέτη).
5. Η τεχνική έκθεση (αρ. 1539/2019 μελέτη).
6. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
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.gr.
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
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο (ΥΑ 56902/2015 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», ΦΕΚ
Β΄1924/2017 (άρθρο 14)). 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.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν.
4412/2016).
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 τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). 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
ΔικηγόρωνΕιδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 92, παρ.4 του ν.
4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
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), 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 ΑΦΜ 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 (άρθρο 72 παρ.
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4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017), θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα συμμετοχής - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των € 6.680,00 (έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ).
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/169-kateythynthriaodhgia-12 (Κατευθυντήρια Οδηγία 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ / Απόφαση 290/2015).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, (ήτοι για 120 + 30 = 150 ημέρες) μέχρι την
07.11.2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4
του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019
(Α’ 52)).
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού (αρ. 73 & 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν.
4497/2017)
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 αμετάκλητη 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),
β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017).
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους1.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και
ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Η παράγραφος αυτή έχει απαλειφθεί.
2.2.3.4. Αποκλείεται2 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις (Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ:
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)):
1

2

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων).
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
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(α) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας3,
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ), η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος4.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού
Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία λόγω ποσού.

3

4

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.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων), καθώς
και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης,
πρβλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις .
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)5 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016).
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/20166.
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 επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα δεν αποτελεί κριτήριο ποιοτικής
επιλογής για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα δεν αποτελεί κριτήριο ποιοτικής
επιλογής για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

5
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Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η
επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία.
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 αυτούς. 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. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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 ΕΕΕΣ 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.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών (άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν.
4605/2019).
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 φορέα 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.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, διευκρινήσεις δίδονται και στο με αρ. πρωτ.
2210/19-04-2019 (66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Επισημαίνεται, ότι η Αναθέτουσα Αρχή 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.
Σελίδα 16

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.
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).
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 ισχύουν.
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 δικαιολογητικών. 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 δικαιολογητικά7.
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
7

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (apostile), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως
επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
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 2.2.3.2 (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) και 2.2.3.4
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 του [η Α.Α. δύναται να
ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει
εισφορές]. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται
στο taxisnet).
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 του (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) 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 πιστοποιητικού (άρθρο
376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019).
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.
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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) Η παράγραφος αυτή έχει απαλειφθεί.
στ) Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του αρ. 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.
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, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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
(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). 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 (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
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κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 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 (η δέσμευση θα
μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο).

2.3

Κριτήρια ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης8
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).

8

Πρβλ. άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΥΤΗ.
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΥΤΗ.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και στην αρ.
1539/2019 μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμός, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων)
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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 αυτής (άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016).
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 αριθ. 56902/2015 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)».
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 (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών9.
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.
9

Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ. β του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα
Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
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 χαρακτήρα, 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
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
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης10.
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
10

Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
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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.
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
περιλαμβάνουν: α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στο σύνδεσμο :
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή στην εγκεκριμένη μελέτη 1539/2019. Υποβάλλονται:
Α. Τεχνικά φυλλάδια - προσπέκτους, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο – έγγραφο – σχέδιο - περιγραφή ή
σκαρίφημα επιβεβαιώνει την συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των οχημάτων με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης (Παράρτημα ΙΙ). Η συμφωνία του προσφερόμενου είδους με τις τεθείσες
τεχνικές προδιαγραφές θα ελεγχθεί καταρχήν από την Επιτροπή Διαγωνισμού για να διαπιστωθεί εάν η
προσφορά είναι τεχνικά αποδεκτή (στο στάδιο παραλαβής της προμήθειας, τα παραδοτέα θα
ελεγχθούν εκ νέου).
Β. Η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος IV, ψηφιακά υπογεγραμμένη.
Γ. Το πιστοποιητικό CE της κατασκευής.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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, όπως
ορίζεται στον προϋπολογισμό της μελέτης (προσφορά με τιμή μονάδας)
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά τεμάχιο.
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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 σύμβασης (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
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 Αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016)
στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών (άρθρο 97 ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι11.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών (άρθρο 91 του ν. 4412/2016)
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 (άρθρα 92 έως 97, το
άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16),
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

11

Πρβλ. άρθρο 97, παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν. 4608/2019.
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κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ της παρ. 4
του 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.
ζ) Η οποία είναι υπό αίρεση.
η) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)12, 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 υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 4η
εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 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 οργάνου13.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
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», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών (άρθρο 100 παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.
4605/2019).
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
12

13

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.
Πρβλ. και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”.
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αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή (μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της
Αναθέτουσας Αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ) προς έγκριση.
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. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση
είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του
αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα
χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθρο 90
παρ. 1 του ν. 4412/2016). Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω
ενιαία απόφαση]
Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω 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 (άρθρο 100 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του άρθρου 33 του ν.4608/2019).

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου (άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016)

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 (άρθρο 103 παρ. 1 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν. 4605/2019) από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 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 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
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δικαιολογητικών (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). 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 αρχές.
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.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν i) κατά
τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή iii) από τα
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο
104 παρ. 2 και 3).
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 ανωτέρω 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 αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016)

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά (άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του
ν. 4605/2019), εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) Παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) Ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, (εφόσον απαιτείται – στη συγκεκριμένη προμήθεια, απαιτείται), και
γ) Κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης14. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

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 Αρχής (άρθρο 360 του ν. 4412/2016)
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
14

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού,
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής
προσφυγής.
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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 παράλειψης (άρθρο 361 του ν.
4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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
Format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθ. 56902/2015 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 (άρθρο
364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β, του ν. 4605/2019).
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
 Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.
 Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας (η
διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει
τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019).
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής (άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016).
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Π.Δ. 39/4.5.2017 - Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων
έχει και η Αναθέτουσα Αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα
βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 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 διαφορετικά (άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016).
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και μετά το πέρας της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας (βλ.
άρθρο 7 του τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων), η οποία ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία που
έλαβε χώρα ο συμβατικός χρόνος παράδοσης. 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.

4.2

Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 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. 4412/2016 και
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του
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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 (άρθρο 130 ν.4412/2016).

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 (παρ. 2 του άρθρου 78 του ν.
4412/2016). 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.
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.
4.4.4. Το άρθρο αυτό έχει απαλειφθεί.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της (άρθρο 132 του ν. 4412/2016)

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 (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).

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 133 του ν. 4412/2016)

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.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
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, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 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) 15
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. 4412/2016 (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).
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, Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. 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 και την παρούσα.
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,

15

Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
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β) Η παράγραφος αυτή έχει απαλειφθεί.
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 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
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
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 συμβάσεων

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. 4412/2016. 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.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα τεύχη της
σχετικής μελέτης και ειδικά στη Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτής.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
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.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. 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 κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. μακροσκοπικός έλεγχος, πρακτική
δοκιμασία κλπ.).
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.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Εντός 30 ημερών.
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.

6.3

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

Δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι.

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 προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων.

6.6

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

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.
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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 Αρχή 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 ολική ή μερική κατάπτωση
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Για την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4.1 της παρούσης.

6.7

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών και δεν
περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής.

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
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).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα κατωτέρω παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής της μελέτης με αριθμό
1539/2019 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ).
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρηματοδότηση και η εκτιμώμενη αξία σύμβασης περιγράφονται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής και
τον προϋπολογισμό της μελέτης με αριθμό 1539/2019 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη και η Συγγραφή Υποχρεώσεων του αναδόχου
περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με αριθμό 1539/2019 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Το ΕΕΕΣ αποτελεί μέρος της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής ανωτέρω εγκεκριμένης μελέτης,
αναρτάται δε σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική
απάντηση τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες δηλώσεις
Υπεύθυνη δήλωση περί τεχνικών προδιαγραφών και αποδοχής όρων της Διακήρυξης.
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Σελίδα 44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς
Δεν απαιτείται ιδιαίτερο έντυπο. Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν την ηλεκτρονική φόρμα (τεχνική
προσφορά) του Συστήματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο περιγραφικό έγγραφο
Προκήρυξη Σύμβασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1539/2019
Αρ. πρωτ.: 3387
ΕΡΓΟ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Μ Β ΑΣ Η Σ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
α

Επωνυμία και διευθύνσεις: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 – Ελευθερούπολη - 64100 ΕΛΛΑΔΑ.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγέλου Νικόλαος
Τηλέφωνο: +30 2592350061. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
evaggelou@dimospaggaiou.gr Φαξ: +30 2592350075. Κωδικός NUTS: EL515.
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.dimospaggaiou.gr .
Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr .
α

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 – Ελευθερούπολη 64100 ΕΛΛΑΔΑ. Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγέλου Νικόλαος Τηλέφωνο: +30 2592350061. Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: evaggelou@dimospaggaiou.gr Φαξ: +30 2592350075. Κωδικός NUTS: EL515.
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dimospaggaiou.gr .
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr .
Είδος της αναθέτουσας αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας
Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2018», Μέτρο 2: Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου και από ίδιους πόρους (Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου
Ταμείου, Αρ. Απόφασης 164.2.1/2019, ΑΔΑ ΩΘ3Ω46Ψ844-Ω5Η και Αρ. Απόφασης 166.8/2019, ΑΔΑ 9ΓΨΠ46Ψ844325).
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. 29/2020.

Τμήμα II: Αντικείμενο
Τίτλος: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Κωδικοί κύριου λεξιλογίου CPV: 39713300-6: Συμπιεστές απορριμμάτων .
Είδος σύμβασης: Προμήθεια .
Σύντομη περιγραφή: Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια πέντε (5) συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της μελέτης.
Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 334.000,00 EUR .
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL515 .
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παγγαίου. Ειδικότερα, στα σημεία
παρέμβασης που καθορίζονται στη μελέτη.
Διάρκεια της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης. Ορίζεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας τρία (3) έτη από την ημερομηνία που έλαβε
χώρα ο συμβατικός χρόνος παράδοσης.
Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής :
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: Δεν τίθενται ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Δεν τίθενται ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Πρότυπα διασφάλ. ποιότ. και περιβαλλοντικής διαχείρισης: Δεν τίθενται ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Λόγοι αποκλεισμού (αρ. 73, 74 ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) :
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:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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),
β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να
έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
3. Η παράγραφος αυτή έχει απαλειφθεί.
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
2.2.9.2 της παρούσας,
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(η) Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
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.
5. Αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού (δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία λόγω ποσού).
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
7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)
και 2.2.3.4 της Διακήρυξης μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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.
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και οι
όροι της παρούσας διακήρυξης. Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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
Λοιποί όροι: Όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία
Προθεσμία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 06.04.2020
Τοπική ώρα: 10.00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Έξι (6) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών.
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10.04.2020
Τοπική ώρα: 10.00
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της
αξίας του τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά (αναλυτικά στη διακήρυξη). 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 διακήρυξης, ήτοι μέχρι την
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07.11.2020, 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.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
Διαδικασίες προσφυγής
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ,
http://www.aepp-procurement.gr)
Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Προθεσμία άσκησης της προσφυγής
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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 παράλειψης.
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών.
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 28.02.2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιου υποδείγματος οικονομικής προσφοράς. Οι συμμετέχοντες θα
συμπληρώσουν τις τιμές τους στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (οικονομική προσφορά του
Συστήματος).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/169-kateythynthria-odhgia12%20(%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B
1%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1%2012

(Κ.Ο. 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ / Απόφαση 290/2015).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο σύμβασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: [ΑΡ. ΠΡΩΤ.]

Κ.Α. ………………………..

Σ Υ Μ Β Α Σ Η
ΠΟΣΟΥ € [……………………] (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Σήμερα την [ΗΜΕΡΑ] [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ] στο Δημοτικό Κατάστημα Παγγαίου μεταξύ των:
A.

[ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ], Δημάρχου Παγγαίου, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου και

B.
[ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ], νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ], με ΑΦΜ […………………], ΔΟΥ
[…………………], στην οποία κατακυρώθηκε όπως ειδικότερα ορίζεται παρακάτω η πράξη με τον τίτλο του θέματος, έχοντας υπόψη







Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Την μελέτη 1539/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που εγκρίθηκε με την 157/2019 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Παγγαίου
Την [………………..] Απόφαση χρηματοδότησης της Πράξης
Την αρ. πρωτ. [………………..] Διακήρυξη
Την υπ’ αριθ. [……………….] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Την [……………] Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
1) Ο πρώτος αναθέτει στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων, για λογαριασμό του Δήμου Παγγαίου, την εκτέλεση της προμήθειας
:
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
2) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την παράδοση των ειδών, το πέρας του
χρόνου εγγυημένης λειτουργίας και την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από τα έγγραφα της σύμβασης.
3) Οι όροι της υπ’ αριθ. [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ] διακήρυξης, τα προβλεπόμενα στην 1539/2019 μελέτη και στα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης, τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές
αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης.
4) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ’ αριθμόν [ΑΡΙΘΜΟΣ] εγγυητική επιστολή του/της
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ], ποσού [ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ] ευρώ, ισχύος μέχρι την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ].
5) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την πλήρη εγκατάσταση και παραλαβή των ειδών που του έχουν ανατεθεί και την
ολοκλήρωση των προβλεπομένων ελέγχων και διοικητικών διαδικασιών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. που
βαρύνει τον Δήμο.
6) Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων μερών διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, τυχόν δε διαφορές υπάγονται στην
αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

[ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ]
(σφραγίδα - υπογραφή)

[ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ]
(σφραγίδα - υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Μελέτη 1539/2019
Η εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμό 1539/2019 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ).
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΓΖΜΟ ΠΑΓΓΑΗΟΤ

ΜΔΛΔΣΖ 1539 / 2019

39713300-6: σμπιεστές απορριμμάτων

ΤΣΖΜΑ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ
ΤΜΠΗΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ
ΠΑΓΓΑΗΟΤ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ
ΥΩΡΗ ΦΠΑ € 334.000,00
ΜΔ ΦΠΑ 24% € 414.160,00
K.A.
AAY

ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ
ΑΠΡΗΛΗΟ 2019

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS MARMIDIS
Ημερομηνία: 2019.10.04 14:43:20 EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS EVANGELOU
Ημερομηνία: 2019.10.04
14:32:45 EEST

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΠΑΓΓΑΗΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 1539/2019

Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ

“ΤΣΖΜΑ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ
ΤΜΠΗΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΠΑΓΓΑΗΟΤ”

Δ Κ Θ Δ  Ζ

Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε ζπληάρζεθε θαηόπηλ εληνιήο Γεκάξρνπ, ζηα πιαίζηα ηεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1: «ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ 2018» - Γ’ ΠΡΟΚΛΖΖ, γηα ηα έηε 2017-2018 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην Μέηξν 2: ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ κε επηιέμηκε δαπάλε
ηελ «ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΗΝΟΤ». ηόρνο είλαη ε αύμεζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηειηθά ε πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε, επηηπγράλνληαο ηαπηόρξνλε επίηεπμε νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζηόρσλ, ελώ δελ παξαιείπνληαη πξόλνηεο γηα
ηε δηεπθόιπλζε ρξήζεο ηνπ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ από εκπνδηδόκελα άηνκα.
Μέζσ ηεο παξνύζαο κειέηεο, ν Γήκνο Παγγαίνπ ζηνρεύεη:
 ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
 ηελ ζηήξημε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο θαη
 ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκόζηνπ θαη θνηλσληθνύ ζπκθέξνληνο, κέζσ ηεο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πόξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 8 ηνπ Νόκνπ
3889/2010.
Δηδηθόηεξα, ε κειέηε απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πέληε (5) ζπζηεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο
ζπκπίεζεο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ηεύρε ηεο
κειέηεο.
Σα ζπζηήκαηα ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη από ηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Αληηδεκαξρίεο. Πξόθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο εμήο ζέζεηο:

1. Παξαιία Οθξπλίνπ: Δίζνδνο πόιεο (από ηνλ θόκβν ηεο Δζληθήο Οδνύ)
2. Παξαιία Οθξπλίνπ: Πιεζίνλ δεκνηηθνύ θάκπηλγθ
3. Διεπζεξνύπνιε: Έλαληη Λέζρεο Αμησκαηηθώλ (πιαηεία Antony)
4. Νέα Πέξακνο: Πιεζίνλ παξαιηαθνύ πεδνδξόκνπ (δίπια ζην θηίξην ηνπ Σεισλείνπ)
5. Ζξαθιείηζα: Κ.Υ. ζην θέληξν, έλαληη πεξηπηέξνπ.
Σα ζπζηήκαηα απηά ζα εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο θαη ζπιινγήο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, όπνπ ππάξρεη ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνύ θάδσλ, ζηα νπνία, αθελόο εκ-

θαλίδεηαη κεγάινο όγθνο ζθνππηδηώλ θαη εθηεηακέλε θαηάιεςε ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη αθεηέξνπ, ζύκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ε θαηάζηαζε πξέπεη λα βειηησζεί.
Με ηα ζπζηήκαηα θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο, πνπ πξνηίζεηαη ν Γήκνο λα πξνκεζεπηεί, δεκηνπξγνύληαη δηαθξηηηθά ζεκεία ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ρσξίο νζκέο θαη άζρεκε
εηθόλα, κε απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθόλαο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. Παξάιιεια
κε ηελ αύμεζε ηεο απνζεθεπηηθήο δπλακηθόηεηαο απνξξηκκάησλ ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο, αλακέλεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηλώλ ηξνρήιαησλ θάδσλ θαη
θαηά ζπλέπεηα κηθξόηεξε θαηάιεςε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ από απηνύο.
Σα ππό πξνκήζεηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα εμππεξεηνύληαη από ηα ππάξρνληα απνξξηκκαηνθόξα νρήκαηα ρσξίο λα απαηηείηαη θακία κεηαηξνπή ζε απηά.
Ζ δαπάλε έρεη πξνϋπνινγηζζεί ζην πνζό ησλ € 414.160,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
24%. Ζ πίζησζε ζα πξνέξρεηαη από ην πξόγξακκα πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο ηερληθήο έθζεζεο.
Ζ πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί κε δηεζλή αλνηθηό δηαγσληζκό θαη ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ
ΔΖΓΖ.

Διεπζεξνύπνιε, 16.04.2019
Ο πληάμαο

Νηθόιανο Δπαγγέινπ
Γηπι. Μερ/γνο Μερ/θόο / Α’

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΠΑΓΓΑΗΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ : 1539/2019

“ΤΣΖΜΑ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΩΝ
ΚΑΓΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ
ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ ΤΜΠΗΔΖ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ
ΠΑΓΓΑΗΟΤ”

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Η  Μ Ο 

α/α

Περιγραθή

1

ΤΣΖΜΑ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΩΝ
ΚΑΓΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ
ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ ΤΜΠΗΔΖ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ
ΠΑΓΓΑΗΟΤ

Μον.
μεηρ.

Ποζόηηηα

ηεμ.

5

Σιμή μον.
[€]

Μερ. ζσν.
[€]

66.800,00 334.000,00

ΤΝΟΛΟ [€] 334.000,00
ΦΠΑ 24% [€]

80.160,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ [€] 414.160,00

Δλεσθερούπολη, 16.04.2019
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο Προϊζηάμενος
Γιεύθσνζης

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

Μαρμίδης ηέργιος
Γιπλ. Πολιηικός
Μητανικός/Α’

Δσαγγέλοσ Νικόλαος
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ην παξφλ ηεχρνο ηίζεληαη νη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ην «ΤΣΖΜΑ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΓΧΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ ΤΜΠΗΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ» πνπ
πξνηίζεηαη λα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο Παγγαίνπ.
Σν ζχζηεκα απεηθνλίδεηαη ζε ζθαξηθεκαηηθή κνξθή παξαθάησ:

Σν εμσηεξηθφ πιαίζην, ην ζχζηεκα βχζηζεο, αλχςσζεο, δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο θαη φιε ε θαηαζθεπή ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ζα είλαη θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα.
Ζ θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία ζα θέξεη ζήκαλζε CE πεξί εθαξκνγήο ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο κεραλψλ θαη πγηεηλήο (Π.Γ. 377/1993 θαη 18/1996
φπσο απηά ηζρχνπλ).
Σν ζχζηεκα ζα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, ζα είλαη θαιπκκέλν απφ ηελ ππεξθαηαζθεπή, ζα θέξεη κεηαιιηθφ πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απηνκαηηζκνχ, έηζη ψζηε λα είλαη εχρξεζην θαη αζθαιέο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηα
ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ.
Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απφ πιεπξάο Γήκνπ. Σαπηφρξνλα, κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη γηα ηελ χπαξμε θαη
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δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 10 εηψλ θαη γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπο ζε ελδερφκελε
δήηεζε εληφο 5 εκεξψλ.
Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ, θάζε ζχζηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ βηβιίν νδεγηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο γηα ην εληαίν ζχζηεκα βχζηζεο, πιαηζίνπ, κεραληζκψλ ζπκπίεζεο, απνζήθεπζεο, ρξήζε πνιηηψλ.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη σο εμήο:
1. ύζηημα βςθιζόμενος κάδος
1.1 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Σν εμσηεξηθφ πιαίζην πεξίβιεκα πξέπεη λα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο.
Όιν ην ζχζηεκα ζα είλαη πδαηνζηεγέο γηα λα κελ παίξλεη λεξά εηδηθά ζηελ πεξίπησζε δπλαηψλ
βξνρνπηψζεσλ κε πέληε πφληνπο λεξνχ.
Να ζπλεξγάδεηαη κε θνηλφ θάδν 1100 lit.
Ζ θφξηηζε ησλ αμφλσλ αλχςσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο θαηαζθεπήο
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο θφξηηζεο θαη' άμνλα θαη ζπλνιηθά
γηα ην πιαίζην.
Ζ ζρέζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ κέγηζηνπ νιηθνχ θνξηίνπ δελ ζα δηαθέξεη απφ ηελ επηηξεπφκελε ζρέζε, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ.
1.2 ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ
Ζ πεγή ελέξγεηαο ζα είλαη έλαο κνλνθαζηθφο ειεθηξνθηλεηήξαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ππνινγηζκέλε ψζηε λα ππεξθαιχπηεη
ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθεπήο.
1.3 ΘΔΖ ΠΛΟΖΓΖΖ - ΥΔΗΡΗΜΟΤ
Ζ ζέζε πινήγεζεο ζα βξίζθεηαη δίπια απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θαπαθηνχ θαη ζα είλαη πδαηνζηεγήο.
Θα έρεη βνεζεηηθφ ρεηξνθίλεην ζχζηεκα εμαγσγήο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο.
1.4 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
Όιν ην ζχζηεκα ζα ηξνθνδνηείηαη απφ εμσηεξηθή πεγή 230 V θαη ζα κεηαηξέπεηαη ζε 24 ε 12V DC
γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θηλήζεσλ κε φια ηα πξνβιεπφκελα θσηηζηηθά θαη ερεηηθά ζήκαηα.
2. Καηαζκεςή
2.1 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ (ΓΔΞΑΜΔΝΖ)
Σν εμσηεξηθφ πιαίζην (δεμακελή) ζα είλαη πδαηνζηεγέο, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο απφ 5 θ.κ. κέρξη
7.5 θ.κ. (+/- 10% απνθιίζεηο είλαη απνδεθηέο).
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Οη δηαζηάζεηο ηεο δεμακελήο ζα είλαη αλάινγεο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιαηζίνπ, ψζηε ηα
θαηά άμνλα βάξε λα είλαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ.
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο ζα είλαη αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα ζπλδέεηαη κε ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο.
2.2 ΤΛΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο ζα είλαη αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε, απφ θνηλφ γαιβαληδέ ραιπβδνέιαζκα, πάρνπο ηεζζάξσλ (4) ρηιηνζηψλ ηνπιάρηζηνλ, κε λεπξψζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζηηβαξφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο. Ζ ζχλδεζε ησλ ραιπβδνειαζκάησλ ζα γίλεη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε.
2.3 ΔΓΡΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ
Σν πιαίζην ζα εδξάδεηαη επάλσ ζε πιηθφ πνπ ζα κπνξεί λα απνξξνθά ηηο ηαιαληψζεηο.
Σν πιαίζην ζα ζηεξεσζεί κε θαηάιιειν θαη αζθαιή ηερληθφ ηξφπν θαη αλάινγα κε ηελ θιίζε ηνπ
δαπέδνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί.
3. Βαζικόρ εξοπλιζμόρ
3.1 ΘΔΔΗ ΚΑΓΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΡΗΦΖ
Ο θάζε κεραληζκφο ζα θέξεη δπν επίγεηνπο αλνμείδσηνπο δέθηεο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη
θπθιηθήο κνξθήο, φρη πάλσ απφ 700 mm (απφθιηζε 10% είλαη επηηξεπηή) εμσηεξηθά γηα ζχκκηθηα
απνξξίκκαηα θαη ν δεχηεξνο παξαιιεινγξάκκνπ κνξθήο, γηα ηα απνξξίκκαηα αλαθχθισζεο.
Θα είλαη ππεξαπηφκαηεο ιεηηνπξγίαο, κε αλνμείδσηα επηδαπέδηα κπνπηφλ γηα ηνλ θάζε επίγεην δέθηε θαη κε πηλαθίδα – ελεκέξσζε ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξήζηε.
Μεηά ηελ ξίςε ησλ απνξξηκκάησλ ην ζχζηεκα ησλ αλνμείδσησλ θαπαθηψλ, ζα θιείλεη απηφκαηα κε
ειεθηξνυδξαπιηθφ ζχζηεκα ειεγρφκελεο πίεζεο θαη φρη κε ην ίδην βάξνο ηνπ, γηα ηελ αζθαιέζηεξε
ιεηηνπξγία ηνπ.
Σν θάζε πηπζζφκελν πιαίζην ζα θέξεη δπν (2) ζέζεηο θάδσλ απνξξηκκάησλ 1100 lit θνηλνχ ηχπνπ,
φκνηνπο κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα απφ ην Γήκν, ψζηε ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο λα κπνξεί λα ηνπο ρεηξίδεηαη κε ηνλ ππάξρνληα ζηφιν.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπκπίεζεο ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αλάινγα κε ην εηδηθφ βάξνο θαη ηνλ βαζκφ ζπκπίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ λα απμάλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ζηνλ θάζε θάδν κέρξη 10000 lit.
Οη θάδνη απηνί ζα ζηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθέο πξνβφινπο νη νπνίεο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλεο ζην βνεζεηηθφ πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο θαη κε αζθαιή ζηεξέσζε πνπ δελ ζα επηηξέπεη ηελ κεηαθίλεζή
ηνπο.
3.2 ΜΔΣΑΓΟΖ ΚΗΝΖΖ
Ζ θίλεζε ζηηο αληιίεο ζα δίλεηαη απφ ηνλ δπλακνιήπηε ηνπ θηλεηήξα κε πδξαπιηθφ θχθισκα, πνπ
ζα απνηειείηαη θπξίσο απφ :
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 Αληιία ιαδηνχ θιεηζηνχ ηχπνπ θαηάιιειεο απφδνζεο
 Αλάινγεο παξνρήο βαιβίδα δηεχζπλζεο ξνήο (ρεηξηζηήξην)
 Αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα γηα ππεξθφξησζε
 Ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο ειαηνδεμακελή
Ζ έλαξμε θαη παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο ζα γίλεηαη απφ ην απηνκαηνπνηεκέλν κε ξνκπνηηθή
ιεηηνπξγία ζχζηεκα ξίςεο απνξξηκκάησλ.
3.3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΠΡΔΑ
Σν ζχζηεκα ζα ζπκπεξηιακβάλεη δπν (2) πδξαπιηθέο πξέζεο απηφκαηεο ελέξγεηαο πνπ ζα ζπζθίγγνπλ θαη ζα πηέδνπλ ηα απνξξίκκαηα κέζα ζε θάδνπο ησλ 1100 lit, ζε φιν ην πιάηνο, ζε φιν ην
κήθνο θαη θαζ' χςνο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θάδνπ. Ζ ζπκπίεζε ζα είλαη δηαβαζκηζκέλε, ψζηε λα κπνξεί λα απμεζεί θαη λα κεησζεί αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ην είδνο
ησλ απνξξηκκάησλ. Δθφζνλ ν θάδνο γεκίζεη, ζα πξέπεη ηα ζηφκηα ξίςεο λα κελ επηηξέπνπλ ζηνπο
ρξεζηέο λα ζπλερίζνπλ ηελ ξίςε ηνλ απνξξηκκάησλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε δπν
γιψζζεο φηη ν θάδνο είλαη πιένλ γεκάηνο. Ο κεραληζκφο ζα ππνινγίδεη ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο
ηνπ θάζε θάδνπ, ψζηε λα κε μεπεξλά ηα φξηα βάξνπο θαη φγθνπ θαη λα γίλεηαη ε απνθνκηδή φηαλ
ρξεηάδεηαη.
3.4 ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΤΓΚΡΑΣΖΖ
Σν ζχζηεκα απηφκαηεο πδξαπιηθήο ζπγθξάηεζεο - αληηζηάζκηζεο θνξηίνπ ηνπ θάδνπ ζα ιεηηνπξγεί
απηφκαηα κε ηελ εηζαγσγή ε ηελ εμαγσγή ηνπ θάδνπ ζην ζχζηεκα θαη ζα κπνξεί λα δέρεηαη φιεο
ηηο πηέζεηο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο θάζε πξέζαο γηα λα κελ πξνθαιείηαη δεκηά ζηνπο πθηζηακέλνπο
θάδνπο.
3.5 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
3.5.1 ¨Όξγαλα ειέγρνπ
Σα φξγαλα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη εξγνλνκηθά δηεπζεηεκέλα θαη ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ φξγαλα:
Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ κεραληζκνχ ζα ειέγρνληαη ειεθηξνυδξαπιηθά κέζσ θαηάιιεισλ βαιβίδσλ
θαηακεξηζκνχ.
Θα ππάξρνπλ πιήξε ρεηξηζηήξηα ησλ κεραληζκψλ ζπκπίεζεο, γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Όια ηα ρεηξηζηήξηα λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα απηφκαηεο
επαλαθνξάο ζηελ νπδέηεξε ζέζε (dead man controls).
Όηαλ ιεηηνπξγεί ην ρεηξηζηήξην ηνπ ελφο κεραληζκνχ, ζα απνθιείεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δεπηέξνπ.
Όια ηα πδξαπιηθά έκβνια ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε βαιβίδεο αζθαιείαο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ
θαηάβαζε ησλ κεραληζκψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ.
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Όιν ην ζχζηεκα ζα δηαζέηεη εθ θαηαζθεπήο ηνπ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πεξηνξηζκνχο ζε φ,ηη
αθνξά ηα κέγηζηα φξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ψζηε, λα θαζίζηαηαη αδχλαην γηα ηνλ ρεηξηζηή λα ζέζεη ην
ζχζηεκα ζε ιεηηνπξγία πνπ ζα ήηαλ επηθίλδπλε.
Θα ππάξρεη ππνζχζηεκα απηφκαηεο επηβξάδπλζεο θαη δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
φηαλ θζάζεη ζηα κέγηζηα φξηα ηνπ θαη ζηα φξηα αζθαιείαο ηνπ. Σν ππνζχζηεκα απηφ ζα ειέγρεηαη
κέζσ θαηαιιήισλ ειεθηξηθψλ δηαθνπηψλ πξνζέγγηζεο.
Θα ππάξρεη απηφκαην πξνεηδνπνηεηηθφ ερεηηθφ ζήκα θηλδχλνπ αλχςσζεο θαη θαηάβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ην θεληξηθφ ρεηξηζηήξην ρξήζεο απφ ρεηξηζηέο ηεο ππεξεζίαο ζα ππάξρεη ζχζηεκα ξνκπνηηθήο
ιεηηνπξγίαο πνπ ζα αθηλεηνπνηεί ηνλ κεραληζκφ αλχςσζεο θαη θαηάβαζεο, απηφκαηα θαη αλεμάξηεηα κε ηελ δηάζεζε ηνπ ρεηξηζηή, 15 κε 20 cm απφ ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε εξεκίαο, γηα λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά έλαο πεξηκεηξηθφο ηειηθφο έιεγρνο απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα απνθπγή αηπρήκαηνο.
Δπίζεο, ζα ππάξρεη ζχζηεκα ρεηξνθίλεηα ελεξγνπνηνχκελν γηα ην αλέβαζκα θαη ην θαηέβαζκα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κεραληζκψλ θαη βαιβίδεο αζθάιεηαο ζε φινπο ηνπο πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο γηα αθηλεηνπνίεζε ησλ βξαρηφλσλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο πδξαπιηθνχ ειαίνπ.
3.5.2 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα δηάγλσζεο
Ο κεραληζκφο λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ειεθηξηθφ ζχζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
δηάγλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρηφλσλ θαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:


Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθψλ ξπζκίζεσλ



Αλάιπζε ζθαικάησλ – βιαβψλ



Ρχζκηζε ηαρχηεηαο ιεηηνπξγίαο



Ρπζκίζεηο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο



Μλήκε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο



Δλδεηθηηθφ πιήξσζεο ηνπ θάδνπ



Δλδεηθηηθή ιπρλία χπαξμεο αλνηρηήο ζχξαο



Υεηξηζηήξηα ζεηξήλαο

3.6 ΛΟΗΠΟ ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Όιν ην ζχζηεκα ζα βαζίδεηαη ζε απηφκαηε ξνκπνηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία ζα ελεξγνπνηείηαη κε ην
πάηεκα ελφο πνδνκπνπηφλ γηα ηελ ξίςε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ θάζε ρξήζηε - πνιίηε θαη ζα απελεξγνπνηείηαη αθήλνληαο ην ειεχζεξν.
Όιεο νη εληνιέο θαη νη απηνκαηηζκνί ζα ιεηηνπξγνχλ κέζσ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ PLC.
Δπίζεο, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ζηνηρεία απφ ηνλ θάζε κεραληζκφ,
π.ρ. ψξεο ιεηηνπξγίαο, ξίςεο απνξξηκκάησλ, ιεηηνπξγία πξέζαο, άδεηαζκα θάδνπ.
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3.7 ΒΑΦΖ
Οη ππέξγεηεο ππνδνρέο ξίςεο απνξξηκκάησλ ζα είλαη αλνμείδσηεο.
Σν θεληξηθφ θαπάθη θαη φια ηα εμαξηήκαηα ζπγθξάηεζεο ησλ ππνδνρψλ ζα είλαη επελδπκέλα κε
πιηθφ ςπρξήο αλνδίσζεο.
Σα ππφινηπα εμαξηήκαηα ζα είλαη βακκέλα κε πηζηφιη ζε δχν ζηξψζεηο.
4 Ππόζθεηορ εξοπλιζμόρ
4.1 ΑΠΟΜΖΖ
Δληφο ησλ θάδσλ, ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν θαηάιιειν πιηθφ γηα ηε ζπλερφκελε (24 ψξεο / εκέξα,
365 εκέξεο / ρξφλν) απφζκεζε ησλ ππφγεησλ θάδσλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ, αλεμάξηεηα απφ
ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ην κήθνο ηνπο. Θα απνηειείηαη απφ αδξαλή πιηθά θαη κίγκα ελεξγψλ
ζπζηαηηθψλ ζε αέξηα κνξθή (θαηά πξνηίκεζε ζε κνξθή ηδει γηα επθνιφηεξε εθαξκνγή θαη ηνπνζέηεζε), ηα νπνία ζα απειεπζεξψλνληαη νκνηφκνξθα κε εμαέξσζε, έηζη ψζηε ζε αέξηα θάζε λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα ζπζηαηηθά πνπ πξνθαινχλ ηελ νζκή (H2S, NH3, κεξθαπηάλεο θιπ.) κεηαηξέπνληαο ηε ζε άνζκν πιηθφ (νμείδσζε ηνπ αέξα). Ζ ζχζηαζε ησλ ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ηα νπνία ζα
απειεπζεξψλνληαη πξέπεη λα επηηπγράλνπλ ηελ βέιηηζηε επεμεξγαζία ηνπ αέξα θαη λα κελ είλαη
ηνμηθά. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο. Ζ δηάξθεηα δξάζεο ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 3 κήλεο θαη ε δηάξθεηα δσήο (ζε ζπζθεπαζία) ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο.
Σν πιηθφ ζα δηαζέηεη κεηαιιηθή πιάθα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θαη γηα ηελ απεπζείαο ηνπνζέηεζε
ζηνπο ππφγεηνπο θάδνπο ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ρσξίο ηελ αλάγθε
ειεθηξηθήο παξνρήο. Οη δηαζηάζεηο ηεο πιάθαο ζα είλαη πεξίπνπ 280 x 220 x 6 mm. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηελ ξνή ηνπ αέξα νχηε λα δεκηνπξγεί ερεηηθή ξχπαλζε. Ζ ηνπνζέηεζε πξέπεη λα είλαη εχθνιε, γξήγνξε θαη λα κελ απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο.
Ο Αλάδνρνο ηνπ ζπζηήκαηνο βπζηδφκελσλ θάδσλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα έρεη ηελ επζχλε δσξεάλ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπ ππνζπζηήκαηνο απφζκεζεο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ εγγπεκέλνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο, έηζη φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ).

Διεπζεξνχπνιε, 16.04.2019
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ο Πξ/λνο Γ/λζεο

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

Μαξκίδεο ηέξγηνο
Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο/Α’

Νηθφιανο Δπαγγέινπ
Γηπι. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο/A’
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ΤΣΖΜΑ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ
ΤΜΠΗΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΖ
Ζ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ πξάμε κε ηίηιν «ΤΣΖΜΑ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ ΤΜΠΗΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΠΑΓΓΑΗΟΤ».
Ζ πξνκήζεηα, θαζώο πεξηιακβάλεη έλα είδνο, δε κπνξεί λα ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα.
ΑΡΘΡΟ 2. ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο δηέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο, πνπ κλεκνλεύνληαη ζην ζρεηηθό άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΗΜΔ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνκήζεηαο θαη δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα θαλέλα ιόγν.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, κεηαθνξάο θαη
θνξηνεθθόξησζεο ησλ εηδώλ, σο θαη θάζε άιιν θόζηνο γηα ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ
ζπζηεκάησλ, εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ, θάζε λόκηκε θξάηεζε, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε
δαπάλε απαηηείηαη (π.ρ. εθζθαθέο ή άιιεο απαξαίηεηεο ζπλνδεπηηθέο εξγαζίεο, νηθνδνκηθέο
είηε ειεθηξνινγηθέο, καδί κε όια ηα απαηηνύκελα πιηθά θαη κηθξνϋιηθά), ώζηε λα
παξαδνζνύλ νη θάδνη ζε πιήξε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία.
Ο Γήκνο Παγγαίνπ ζα αλαιάβεη ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ παξνρή
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα – ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηνύλ -,
παξάζρνληαη από ηνλ αλάδνρν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο.
Ο αλάδνρνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπ δέρεηαη όηη έρεη εθηηκήζεη κε αθξίβεηα όιεο ηηο παξακέηξνπο θόζηνπο θαη ηηο
έρεη ιάβεη ππόςε θαηά ηε δηακόξθσζε απηήο, δέρεηαη δε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο
ηεο Γηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο αλάδνρνο δελ ζα πξέπεη λα απαζρνιεί νύηε θαηά ην ρξόλν θαηάζεζεο, νύηε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο αλαζθάιηζην πξνζσπηθό (παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 18 θαη παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 130 λ. 4412/2016). Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζύλε λα παίξλεη όια ηα κέηξα πνπ
πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ
πξόιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηώλ ζε νπνηαδήπνηε πξόζσπα ή πξάγκαηα. Δπίζεο, ν αλάδνρνο
ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΗΓΩΝ
Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.
Καηά ηα ινηπά, γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ ζηνλ αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ εηδώλ
ηζρύνπλ ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
1

Ο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε 120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεο. Δληόο ηνπ ρξόλνπ απηνύ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε πξνκήζεηα θαη λα ηεζνύλ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία ηα ζπζηήκαηα.
Ωο ηόπνο παξάδνζεο νξίδεηαη : Σα ζεκεία πνπ έρνπλ νξηζηεί θαη ππνδεηθλύνληαη ζηνλ Αλάδνρν
(βι. Σερληθή Έθζεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο θαη Γηαθήξπμε).
ΑΡΘΡΟ 6. ΔΚΠΣΩΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη όπσο πξνβιέπεηαη ζηε Γηαθήξπμε.
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΓΓΤΖΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (αξ. 215/λ. 4412/2016)
ηελ ππό αλάζεζε πξάμε πξνβιέπεηαη εγγπεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Ζ
πεξίνδνο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ παξαιαβή ησλ εηδώλ.
Ζ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαιύπηεη βιάβεο, αζηνρίεο, αηέιεηεο θιπ. ιόγσ
ειαηησκαηηθήο
θαηαζθεπήο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζύλεηαη γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο θαη νθείιεη άκεζα λα πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο νθεηιόκελεο ζε ειαηησκαηηθή
θαηαζθεπή. Καιύπηεη επίζεο θάζε ζπληήξεζε, πξνγξακκαηηζκέλε ή κε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ξεηά ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθώλ πνπ πηζαλόλ λα απαηηνύληαη.
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ ε
επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνύκελν έιεγρν ηεο
ζπκκόξθσζεο ηνπ αλαδόρνπ ζηα πξνβιεπόκελα ζηελ ζύκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ'
όινλ ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο ηεξώληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ
αλαδόρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλόκελν όξγαλν
ηεο ζύκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ.
Ο αλάδνρνο ηνπ ζπζηήκαηνο βπζηδόκελσλ θάδσλ πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία ζα έρεη ηελ επζύλε δσξεάλ πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ πεξηγξαθόκελνπ ζην
ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ππν-ζπζηήκαηνο απόζκεζεο, θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
εγγπεκέλνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο, έηζη όπσο απηόο θαζνξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε.
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο πνπ
θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ην ζπκβαηηθό
ρξόλν παξάδνζεο, θαηά ηξία (3) έηε.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε Γηεύζπλζε
Καζαξηόηεηαο - Αλαθύθισζεο θαη Πεξηβάιινληνο – Πξαζίλνπ, ε νπνία παξαθνινπζεί θαη επηβιέπεη
ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο πξνκήζεηαο θαη επηιακβάλεηαη ησλ ελδερνκέλσλ
βιαβώλ, ζπληεξήζεσλ θαη ινηπώλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ θαζώο θαη ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο.
Διεπζεξνύπνιε, 16.04.2019
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο Πξ/λνο Γ/λζεο

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

Μαξκίδεο ηέξγηνο
Γηπι. Πνιηηηθόο Μεραληθόο/Α’

Νηθόιανο Δπαγγέινπ
Γηπι. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο/Α’
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1.1.

ύντομη καταγραυή Γήμοσ και πληθσσμού

Ο Γήκνο Παγγαίνπ είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο πνπ ζπζηάζεθε κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ
δήκσλ Παγγαίνπ, Διεπζεξψλ, Οξθαλνχ, Πηεξέσλ θαη Διεπζεξνχπνιεο. Ζ έθηαζε ηνπ Γήκνπ
είλαη 698,01 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 32054 θάηνηθνη ζχκθσλα κε
ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε Διεπζεξνχπνιε, ε νπνία απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν ζε πιεζπζκφ νηθηζκφ κε 4.360 θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή (ΦΔΚ
698/Β/20.03.2013, α/α 936). Καηέρεη ην θεληξηθφηεξν θαη ην πιένλ δαζσκέλν ηκήκα ηνπ γλσζηνχ ρξπζνθφξνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα Παγγαίνπ φξνπο, απφ φπνπ πήξε θαη ην φλνκά ηνπ.

Γιοικητική σπαγωγή
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε :
Πεξηθέξεηα :
Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα:
Γηακέξηζκα :
Ννκφο :
Έθηαζε :
Πιεζπζκφο :
Ηζηφηνπνο :

1.2.

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
Καβάιαο
Μαθεδνλία
Καβάιαο
698,01 km2
32.085 (απνγξαθή 2011)
www.dimospaggaiou.gr

Τυιστάμενη κατάσταση τοσ Γήμοσ

Αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Παγγαίνπ γηα ηελ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζε θάδνπο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, είλαη ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο - Αλαθχθισζεο,
Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο - Αλαθχθισζεο θαη Πεξηβάιινληνο
– Πξαζίλνπ.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ απφ ηελ παξαπάλσ Γηεχζπλζε, θαη ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, απηή πινπνηείηαη ζε κία (1)
εκεξήζηα απνθνκηδή, απφ δηαθνξεηηθά ζπλεξγεία, ηα νπνία ειέγρνληαη απφ έλα (1) επφπηε θαζαξηφηεηαο γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Παγγαίνπ θαη Διεπζεξνχπνιεο θαη έλα ηδηψηε επφπηε
έξγνπ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Διεπζεξψλ Πηεξέσλ θαη Οξθαλνχ.
Ζ πεξηζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδψλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη θαζεκεξηλά ζηηο Γεκνηηθέο Διεπζεξνχπνιεο θαη Παγγαίνπ απφ ην ηαθηηθφ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Παγγαίνπ απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή, θαζψο επίζεο
ηα άββαηα – Κπξηαθέο θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο κε ηελ θαζηέξσζε εμαηξέζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πελζεκέξνπ εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ ιακβαλνκέλεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Γηα ηηο ππφινηπεο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Παγγαίνπ ήηνη Διεπζεξψλ, Πηεξέσλ θαη Οξθαλνχ ε πεξηζπιινγή, απνθνκηδή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ γίλεηαη απφ ηδησηηθή εηαηξία βάζεη
πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεη ν ηδηψηεο επφπηεο έξγνπ.
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Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη απφ φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Παγγαίνπ ζην ΜΑ
Διεπζεξνχπνιεο (Γεληίθηα) φπνπ εθεί γίλεηαη :
(α) Ζ κεηαθφξησζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηνπο ζπξκνχο κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ ΚΤ
8711, 8713 θαη 8720
(β) Ζ κεηαθφξησζε αλαθπθιψζηκνπ πιηθνχ ζηνλ ζπξκφ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ ΚΤ
8710
Σα απνξξίκκαηα (ζηεξεά απφβιεηα) κεηαθέξνληαη ζηνλ ΥΤΣΑ Καβάιαο θαη ηα ινηπά απνξξίκκαηα (αλαθπθιψζηκν πιηθφ - κπιε θάδνο) κεηαθέξνληαη ζην ΚΓΑΤ Ξάλζεο ζε ζπκθσλία κε ηνλ
ηζρχνληα Πεξηθεξεηαθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ.
Ο Γήκνο ΠΑΓΓΑΗΟΤ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθφ ζχζηεκα
ηνπ “κπιε θάδνπ” ηεο ΔΔΑΑ (Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο) γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπλεξγαζίαο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά (αινπκίλην, ιεπθνζίδεξνο, ραξηί, γπαιί θαη πιαζηηθφ). Ζ Δ.Δ.Α.Α. εμαζθαιίδεη ηελ
ιεηηνπξγία ΚΓΑΤ (Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ) θαη ν Γήκνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθφ. Παξαιακβάλεη απφ ην ΚΓΑΤ ην πξνθχπηνλ κεηά ηελ δηαινγή ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ππφιεηκκα θαη πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή δηάζεζε απηνχ ζηνλ ΥΤΣΑ. Αθφκε ν
Γήκνο έρεη ηελ επζχλε ηνπνζέηεζεο ησλ θάδσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ αλαθχθισζε.
Ζ παξνχζα θαηάζηαζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαζψο ν αξηζκφο ησλ ππαξρφλησλ θάδσλ
πιένλ είλαη νξηαθφο. Δμάιινπ, πνιιέο θνξέο νη θάδνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ππεξρείιηζεο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ.
Ο απμαλφκελνο ξπζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ Γήκν, ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηνπνζέηεζε λέσλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο
γηα ηελ αηζζεηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
Με βάζε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ, ηα δεκνηηθά απφβιεηα ηαμηλνκνχληαη κε ηνλ
θσδηθφ 20.
1.3.

Σετνικές Γιατείρισης Αστικών Αποβλήτων

Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνβιήησλ, πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, ηελ δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ αλαθχθισζε ησλ δηαρσξηζζέλησλ πιηθψλ, ηελ
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ κεηαθφξησζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηε ρξήζε κεζφδσλ επεμεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ή ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ηε δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ ππνιείκκαηνο ζε ζχγρξνλνπο ρψξνπο
πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ (ΥΤΣΤ).
χκθσλα θαη κε φζα νξίδεη ε ΚΤΑ 29407/3508 γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ, δελ
επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ απνβιήησλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία. χκθσλα κε
ηελ ίδηα ΚΤΑ, σο επεμεξγαζία νξίδνληαη νη θπζηθέο, ζεξκηθέο, ρεκηθέο ή βηνινγηθέο δηεξγαζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαινγήο, πνπ κεηαβάιινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ,
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ ν φγθνο ή νη επηθίλδπλεο ηδηφηεηέο ηνπο, λα δηεπθνιπλζεί ε δηαθίλεζή ηνπο ή λα βειηησζεί ε αλάθηεζε ρξήζηκσλ πιψλ. Καηά ζπλέπεηα, σο επεμεξγαζία ελλνείηαη ε δηαινγή ζηελ πεγή (ζπζθεπαζηψλ, νξγαληθψλ, πξάζηλσλ, επηθίλδπλσλ νηθηαθψλ θ.α.), ε
κεραληθή δηαινγή, ε κεηαθφξησζε θαη ε δεκαηνπνίεζε, θαζψο θαη φιεο νη ηερλνινγίεο ζεξκηθήο, θπζηθήο, ρεκηθήο θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο.
Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο δελ ππάξρεη βέιηηζηε ηερλνινγία γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θάζε κία απφ απηέο παξνπζηάδεη κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο
(ΦνΓΑ) πνπ ζα θιεζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα έξγα. Κξίζηκε παξάκεηξνο ζρεδηαζκνχ είλαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχζηαζε ησλ απνβιήησλ αιιά θαη ν βαζκφο
αλάπηπμεο ηεο αγνξάο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ (RDF, Compost, αλαθπθιψζηκα). Οη
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παξάκεηξνη απηνί επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα επηιερζεί, ηφζν απφ νηθνλνκηθή (βησζηκφηεηα ηεο κνλάδαο, απαηηνχκελν gate fee) φζν θαη απφ
ηερληθή θαη πεξηβαιινληηθή άπνςε (βαζκφο αμηνπνίεζεο δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ, ηειηθή εθηξνπή απφ ΥΤΣΤ θ.α.). ηελ πεξίπησζε πνπ γηα παξάδεηγκα δελ είλαη δπλαηή ε απνξξφθεζε ησλ παξαγφκελσλ RDF/SRF, compost ζηελ αγνξά, ηφηε απηά ζα θαηαιήμνπλ ζε ρψξνπο
δηάζεζεο κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ εθηξνπή ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ φγθν ησλ απνβιήησλ.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο ηερλνινγίαο, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κέζσ ηεο
εθπφλεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ κειεηψλ. Αθνινχζσο αλαιχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ απνβιήησλ.
1.4.

Γιαλογή στην πηγή

Με ηε δηαινγή πιηθψλ ζηελ πεγή παξαγσγήο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ - απνξξηκκάησλ επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο πνζφηεηαο πνπ νδεγείηαη πξνο ηειηθή δηάζεζε, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε πιηθψλ. Ζ δηαινγή ζηελ πεγή απνηειεί ελαιιαθηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ζηάδην ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Οη παξάκεηξνη απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή είλαη:





Σν είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ πξνο δηαινγή – αλαθχθισζε πιηθψλ
Ζ πνηφηεηα ησλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ
Ζ χπαξμε αγνξψλ γηα ηελ απξφζθνπηε απνξξφθεζή ηνπο
Ζ επθνιία πινπνίεζεο θαη ην θφζηνο άιισλ ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή

ηελ Διιάδα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη εθηξέπνληαη απφ ην ξεχκα ησλ ζχκκεηθησλ απνβιήησλ,
ηα απφβιεηα πνπ εκπίπηνπλ ζην Ν.2939/2001, δειαδή ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, ΑΖΖΔ θ.α. Αλ
θαη πξνβιέπεηαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ, αθφκα ε δηαινγή ζηε πεγή ηνπ
νξγαληθνχ θιάζκαηνο δελ έρεη εθαξκνζηεί ζε θάπνηα δηαρεηξηζηηθή ελφηεηα. Οξηζκέλνη ΟΣΑ έρνπλ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ψζηε λα εθαξκνζηεί ε δηαινγή ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο, κέζσ
ηεο ρξήζεο νηθηαθψλ θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο, ελψ νξηζκέλνη ΦνΓΑ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ μερσξηζηή ζπιινγή ηνπ έληππνπ ραξηηνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαινγή ζηελ πεγή ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζηε ρψξα καο, θαζψο αθελφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ
αχμεζε ηνπ βαζκνχ αλαθχθισζεο ησλ πιηθψλ, αθεηέξνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη δε, πσο ζχκθσλα κε ηε
λέα Οδεγία 2008/98/ΔΚ, πξνβιέπεηαη ε ρσξηζηή ζπιινγή κέρξη ην 2015 ηνπιάρηζηνλ 4 ξεπκάησλ πιηθψλ (ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιιν).
Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαινγήο ζηελ πεγή, πξνυπνζέηεη ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βηψζηκε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ. Άιισζηε ε δηαινγή ζηε πεγή είλαη ε κνλαδηθή κέζνδνο δηαρείξηζεο πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.
1.5.

ύντομη περιγραυή τοσ έργοσ

Σν έξγν αθνξά κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε βάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο: «ΓΡΑΔΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ», Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε 2018»
Γ’ Πξφζθιεζε γηα ηα Έηε 2017-2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΜΔΣΡΟ 2: Αλαβάζκηζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ κε επηιέμηκε δαπάλε ηελ Αλαβάζκηζε ηεο δηακφξθσζεο θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ
ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ. ζην Γήκν .
Σν έξγν «ΤΣΖΜΑ ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ
ΤΜΠΗΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΠΑΓΓΑΗΟΤ» αθνξά ζηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο βπζηδφκελσλ ζπζηεκάησλ θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο
θνηλήο ρξήζεο ησλ Ο.Σ.Α., εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, ζπζηήκαηνο πνπ ε ρξήζε ηνπ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη πνιιά θαη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε.
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Σν έξγν πεξηιακβάλεη πέληε (5) «νηθνινγηθά» βπζηδφκελα ζπζηήκαηα θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο
ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο θνηλήο ρξήζεο ησλ Ο.Σ.Α. Σν ζχζηεκα ζα εμππεξεηεί
ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηνπο πνιπάξηζκνπο ηδηαίηεξα θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, επηζθέπηεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αλέξρεηαη ζε € 414.160,00.
Σα ζπζηήκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεκεία πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο
Αληηδεκαξρίεο. Πξφθεηηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο εμήο ζέζεηο:
1. Παξαιία Οθξπλίνπ: Δίζνδνο πφιεο (απφ ηνλ θφκβν ηεο Δζληθήο Οδνχ)
2. Παξαιία Οθξπλίνπ: Πιεζίνλ δεκνηηθνχ θάκπηλγθ
3. Διεπζεξνχπνιε: Έλαληη Λέζρεο Αμησκαηηθψλ (πιαηεία Antony)
4. Νέα Πέξακνο: Πιεζίνλ παξαιηαθνχ πεδνδξφκνπ (δίπια ζην θηίξην ηνπ Σεισλείνπ)
5. Ζξαθιείηζα: Κ.Υ. ζην θέληξν, έλαληη πεξηπηέξνπ.
Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αθελφο φηη εμαθαλίδνληαη ηα απνξξίκκαηα πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνπο θάδνπο, νπφηε ηα πεδνδξφκηα είλαη θαζαξφηεξα, αθεηέξνπ είλαη επθνιφηεξε θαη ε απνθνκηδή ηνπο, θαζψο έρνπλ ζπκπηεζηεί. Δπίζεο, κεηψλνληαη
νη ξχπνη εμαηηίαο ησλ κηθξφηεξσλ αξηζκψλ δξνκνινγίσλ πνπ απαηηνχληαη. Σν ζχζηεκα είλαη
αζφξπβν, έηζη είλαη ηδαληθφ λα ηνπνζεηεζεί εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ θαζαξηφηεηα θαη ε
πγηεηλή βειηηψλνληαη ζηελ πεξηνρή πνπ ηνπνζεηείηαη ν θάδνο, θαζψο είλαη ζηεγαλφο θαη θιεηζηφο. Απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα, φπσο ε δπζάξεζηε νζκή, ηα ζθνππίδηα δελ είλαη εθηεζεηκέλα
ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε αδέζπνηα δψα. Βειηηψλεηαη ε αηζζεηηθή εηθφλα, (νη θάδνη είλαη
ππφγεηνη). Απνηξέπνληαη θίλδπλνη κεηαθίλεζεο ησλ θάδσλ απφ θπζηθά θαηλφκελα (αέξαο, θαηαηγίδεο θιπ.). Σειηθά, ε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη πην επράξηζηε, κε θαιαίζζεην θαη
νηθνλνκηθφηεξν απνηέιεζκα.
Σν ζχζηεκα θάδσλ αλαθχθισζεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ’ αξηζ.
1539/2019 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πξνσζεί ηελ αλαθχθισζε θαη εμαζθαιίδεη νηθνλνκία ζηελ ζπρλφηεηα απνθνκηδήο, κείσζε δξνκνινγίσλ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηελ κείσζε ησλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θαη ειαζηηθψλ θαζψο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ
ησλ νρεκάησλ.
1.6.

Ανάλσση τοσ έργοσ

Ζ ηερληθή πεξηγξαθή θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΩΝ
ΚΑΓΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ
ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ
ΤΜΠΗΔΖ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΠΑΓΓΑΗΟΤ» πεξηέρνληαη ζηε ζρεηηθή κε αξηζκφ 1539/2019 Μειέηε
ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ δήκνπ Παγγαίνπ.
Σα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ζα είλαη πέληε (5) «νηθνινγηθά» βπζηδφκελα ζπζηήκαηα θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο 1100 ιη. θνηλήο ρξήζεο Ο.Σ.Α.
Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε αλαγθαηφηεηα πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξνηεηλφκελε
πξάμε, ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα εμεχξεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαθχθισζεο θαη λα δηακνξθσζεί επαίζζεηε πεξηβαιινληηθά ζπλείδεζε (γεγνλφο πνπ απαηηεί ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηελ επθνιφηεξε πινπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηελ αληίζηνηρε αμηνπνίεζε ησλ
αλαθπθιψζηκσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο).
Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ αλαθχθισζεο θαη δηεπθφιπλζε ηνπ πνιίηε λα αλαθπθιψζεη, πξνζθέξνληαο ηνπ πεξηζζφηεξα θαη αζθαιέζηεξα ζεκεία
ελαπφζεζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ ηνπ.
Με ην έξγν αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ε απνζπαζκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο ζην Γήκν, κε ηελ ηαπηφρξνλε έιιεηςε ζπλνιηθήο πξνβνιήο θαη έιιεηςε
ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ππνδνκψλ γηα ηελ αλαθχθισζε.
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Δπθαηξία απνηειεί ε ζηξνθή ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ζε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο, ε πξφζεζε ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε
αλάγθε ηφλσζεο ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ ελζσκάησζε κεζφδσλ αλαθχθισζεο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπ δσή.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, γηα ην νπνίν, εθφζνλ πινπνηείηαη ζε θ.ρ. δελ απαηηνχληαη αδεηνδνηήζεηο, ζα πξέπεη ε αλάγθε πξνκήζεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ λα θαιπθζεί άκεζα. Ζ ηνπηθή
θνηλσλία, ζχκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, ππνζηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαζψο ε θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο.
Ωο πξνο ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ζθνπνχ ηνπ έξγνπ, απηφ αθνξά ηελ πξνκήζεηα βπζηδφκελσλ θάδσλ αλαθχθισζεο, ψζηε λα εμνπιηζηεί ε πεξηνρή κε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη λα
θαηαζηεί εθηθηή ε αλαθχθισζε απφ φινπο ηνπο πνιίηεο, ηνπο ηνπξίζηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο .
Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη ζθφπηκν λα πινπνηεζεί θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα απνδψζεη ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία θαη ηηο παξαγσγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ηεο αλαβάζκηζε εηθφλαο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο.
Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κε ηελ ηνπνζέηεζε βπζηδφκελσλ θάδσλ αλαθχθισζεο
δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο είλαη ηδηαίηεξα πξαθηηθή, θαζψο κπνξνχλ λα ζπκπηέδνπλ κέρξη 12
m3 ζθνππίδηα ζε έλαλ θνηλφ θάδν απνθνκηδήο 1100 lit. Σα ζπζηήκαηα θάδσλ απηά, ιεηηνπξγνχλ
ξνκπνηηθά κε αηζζεηήξεο, ν νπνίνη αληρλεχνπλ πφηε πξέπεη λα αξρίζεη ε ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ελψ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο ζε απνξξίκκαηα κπνξεί ζρεδφλ λα δεθαπιαζηαζηεί κεηά
ηε ζπκπίεζε. Καηά ζπλέπεηα, κεηψλεηαη ην θφζηνο ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ.
Ο Γήκνο δηαζέηεη Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα, ζπγθξνηεκέλε ηερληθή ππεξεζία κε έκπεηξν πξνζσπηθφ ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηεζεί
γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ζχγρξνλνπο θάδνπο, ζα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή ρξήζε ηνπο.
Σν νηθνλνκηθφ φθεινο θξίλεηαη ζεκαληηθφ. Ζ ζπρλφηεηα απνθνκηδήο ζα είλαη κηθξφηεξε (εθφζνλ
ε ζπκπίεζε ζα απμήζεη ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ δέρεηαη ν θάδνο).
Σν έξγν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο 120 εκεξψλ. Σν απζηεξφ απηφ ρξνλνδηάγξακκα ζα
πξέπεη λα ηεξεζεί ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ
πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ δηάζεζε θαη απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ην έξγν ζα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
H ζπγθεθξηκέλε επηινγή έξγνπ ζθνπεχεη εκκέζσο λα βνεζήζεη ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο (κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο).
Σν έξγν ζρεδηάδεηαη λα εληαρζεί ζην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ
ΗΟΕΤΓΗΟΤ», ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1 «ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ 2018» Γ’
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2017 - 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΜΔΣΡΟ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
ΑΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ κε επηιέμηκε δαπάλε ηελ Αλαβάζκηζε ηεο δηακφξθσζεο θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ. ην έξγν αλαβάζκηζεο
αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη λα έρνπλ
σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ
πξφλνηεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ρξήζεο ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ εκπνδηδφκελα άηνκα.
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο αθνχ
αθνξά κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο αλαβαζκίδνληαο ηε ζρεηηθή δεκφζηα ππνδνκή, κε θχξην ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ γηα πγεηνλνκηθή ηαθή θαη αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ αλαθπθισζέλησλ απνξξηκκάησλ.
Σν έξγν ζα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, κέζα απφ ηελ επηηπρέζηεξε πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε
ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο
ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ.
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1.7. σμβολή τοσ έργοσ στην προστασία τοσ περιβάλλοντος
Ζ ζπκβνιή ηνπ έξγνπ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο δσήο θαη νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή. Οη πεξηνρέο ηνπνζέηεζεο ζα αλαβαζκηζηνχλ αηζζεηηθά.
Βαζηθέο σθεινχκελεο νκάδεο ζα είλαη νη κφληκνη θάηνηθνη, νη ηνπξίζηεο θαη νη επηζθέπηεο. Άκεζα σθεινχκελε νκάδα κε ηα πην ζηαζεξά θαη νπζηαζηηθά νθέιε απφ ην έξγν ζα είλαη νη θάηνηθνη ηνπ Παγγαίνπ (πιεζπζκφο 32054 άηνκα ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή 2011). Ωθεινχληαη εηδηθφηεξα:
 Οη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Μέζσ ηεο αχμεζεο ησλ επηζθεπηψλ, επηρεηξεκαηίεο θαη επελδπηέο.
 Ο Γήκνο. Με ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία απνθνκηδήο θαη κεηψλεηαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα θφζηε.
 Καη βεβαίσο νη ίδηνη νη ρξήζηεο. Με ηελ αλαθχθισζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε δεκφηε
αιιά θαη επηζθέπηε λα απνιαχζεη ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ ζα ζπλνδεπζεί απφ ελεκεξψζεηο, εκεξίδεο, εθπαηδεχζεηο θαη άιιεο
δξάζεηο ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο πνιίηεο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πνιίηε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζεο ηεο αλαθχθισζεο.
Γηα ηελ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ζα ηεξεζνχλ φινη νη ζρεηηθνί θαλφλεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ
θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο.
πκπιεξσκαηηθά ν Γήκνο ζθνπεχεη λα θαηαξηίζεη επηθνηλσληαθφ ζρέδην πξνψζεζεο ηεο αλαθχθισζεο, ζην νπνίν λα ζπκπεξηιακβάλεη δξάζεηο δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.
Οη δξάζεηο απηέο ελδεηθηηθά αθνξνχλ έθδνζε δειηίσλ ηχπνπ, δηαλνκή έληππνπ πιηθνχ, θηινμελία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη εθδειψζεσλ θηι.
(ηέηνηεο δξάζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, αιιά βαξχλνπλ ηνλ ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ).
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο Πξντζηάκελνο
Γηεχζπλζεο

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

Μαξκίδεο ηέξγηνο
Γηπι. Πνιηηηθφο
Μεραληθφο/Α’

Δπαγγέινπ Νηθφιανο
Γηπι. Μεραλνιφγνο
Μεραληθφο/Α’
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