
 

 

  

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια    29/11/2017      

 

Αριθ. Πρωτ. :  29450 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υποστήριξης  

Πολιτικών Οργάνων  

 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049085-086 

Fax           :  213-2049006 

 

   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 45/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

Αριθ. Απόφασης : 286/2017                                  

                                                                                            

                                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                            

«Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων και 

καροτσιών οδοκαθαρισμού” (Α.Μ. 25/2017)” 

 

 

 

 



Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 

Δημάρχου) σήμερα στις 27 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 28835/45/23-11-2017 

έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 

Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. 

Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Ανανιάδης Νικόλαος 

3) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Γαλαζούλα Αλίκη 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 

και 6)  Παπαλουκά Ευτυχία (αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας), μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος  2) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 3) 

Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 4) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 

προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 29048/24-11-2017 εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών του Δήμου που έχει ως εξής :  

 

ΘΕΜΑ: α) Έγκριση της μελέτης με Α.Μ. 25/2017 η οποία εκπονήθηκε με βάση τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και β) κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης του 

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  « ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», (Α.Μ. 25/2017), συνολικού 

ποσού 137.000,00€  συμπ/νου ΦΠΑ  . 

 

 

 



 Κύριε Πρόεδρε, 

  

 Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας απαιτείται η προμήθεια 

«ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», με χαρακτηριστικά 

και τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην  Μελέτη με Α.Μ. 25/2017.  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των: 

• Ν.2307/1995/Α’113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις» 

• Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 

• Ν.2539/1997/Α’244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

• Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και   άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

ορίζουν τα άρθρα 158 και 209. 

• Τον Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α). 

• Ν.3548/2007/Α’68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Ν.3886/2010/Α’173 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της   Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως 

τροποποιήθηκαν με την οδηγία2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) 

• Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄),όπως 

ορίζουν τα άρθρα 58 και 72.  

• Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την  

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες δ/ξεις». 

• Ν.3979/2011/Α’138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις». 

• N.4152/2013/A’107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012, 4127/2013» 

• Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

● Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων» άρθρο 11 & άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 



● Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 

υποπαράγραφο 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-

2014). 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143
Α
/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτεία (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό & 

άλλες δ/ξεις πλην των άρθρων 132-133-134 με την τροποποίηση του 

Ν.4412/2016. 

• Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών    

(προσαρμογή στις   Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

• Το Ν.4497/2017 «΄Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητήριας νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107, 

το οποίο αφορά τροποποιήσεις του Ν. 4412/16. 

●  Την υπ.΄αρίθμ μελέτη 25/2017 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»,  που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το 

τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων  της  Δ/νσης  Καθαριότητας  για τις ανάγκες του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας . 

●  Την υπ' αρίθμ. 260/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι επιτροπές α) διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών 

προμηθειών-υπηρεσιών καθώς και β) γνωμοδότησης και αξιολόγησης των 

ενστάσεων. 

• Την υπ' αρίθμ. 287/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές παραλαβής προμηθειών, μεταφορών 

και λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2017 

• Tην  υπ΄ αρίθμ 233/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία  εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (Π.Α.Υ. 

233/2017) για εκτέλεση εργασιών παροχή υπηρεσιών, τη διενέργεια 

προμηθειών και την πληρωμή λοιπών δαπανών του Δήμου, ως εξής: 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

1 02.20.7135.004 Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων 

κάδων καθαριότητας 1000 lt & 220it, 

CPV:39224340-3 

130.000,00€ 

2 02.20.7135.006 Προμήθεια καροτσιών καθαριότητας  

οδοκαθαρισμού, CPV:44613600-6 

7.000,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 137.000,00€ 

 

• Την υπ.΄αρίθμ. 122/2017 ΑΔΣ σχετικά με την «έγκρισης διενέργειας 

προμηθειών του Δήμου έτους 2017 και τρόπου εκτέλεσης αυτής». 

 



Παρακαλείται, η Οικονομική Επιτροπή :  

 

 α) να εγκρίνει την μελέτη για την προμήθεια  '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ” για το έτος 2017, Α.Μ. 

25/2017 της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Ν. Φιλ/φειας –Ν. Χαλκ/νας ,η οποία 

εκπονήθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

β) να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, σε ακέραιες μονάδες, επί των 

τιμών του αναλυτικού τιμολογίου για τα προς προμήθεια υλικά, για την προμήθεια  
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Α.Μ. 25/2017), όπως 

αναφέρεται στη μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας  που αποτελούν ενιαίο και 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 
 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 

αριθ. 45/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 

να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/10, καθώς επίσης: 

 

• Ν.2307/1995/Α’113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις» 

• Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 

• Ν.2539/1997/Α’244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

• Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και   άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

ορίζουν τα άρθρα 158 και 209. 

• Τον Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α). 

• Ν.3548/2007/Α’68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Ν.3886/2010/Α’173 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της   Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) και την οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως 

τροποποιήθηκαν με την οδηγία2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) 

• Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄),όπως 

ορίζουν τα άρθρα 58 και 72.  



• Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112α΄/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την  

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ & άλλες δ/ξεις». 

• Ν.3979/2011/Α’138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις». 

• N.4152/2013/A’107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012, 4127/2013» 

• Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

● Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων» άρθρο 11 & άρθρο 38 του Ν. 4412/2016. 

● Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 

υποπαράγραφο 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-

2014). 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143
Α
/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτεία (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό & 

άλλες δ/ξεις πλην των άρθρων 132-133-134 με την τροποποίηση του 

Ν.4412/2016. 

• Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών    

(προσαρμογή στις   Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

• Το Ν.4497/2017 «΄Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητήριας νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107, 

το οποίο αφορά τροποποιήσεις του Ν. 4412/16. 

●  Την υπ.΄αρίθμ μελέτη 25/2017 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»,  που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το 

τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων  της  Δ/νσης  Καθαριότητας  για τις ανάγκες του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας . 

●  Την υπ' αρίθμ. 260/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι επιτροπές α) διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών 

προμηθειών-υπηρεσιών καθώς και β) γνωμοδότησης και αξιολόγησης των 

ενστάσεων. 

• Την υπ' αρίθμ. 287/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές παραλαβής προμηθειών, μεταφορών 

και λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2017 

• Tην  υπ΄ αρίθμ 233/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία  εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση σχετικών πιστώσεων (Π.Α.Υ. 



233/2017) για εκτέλεση εργασιών παροχή υπηρεσιών, τη διενέργεια 

προμηθειών και την πληρωμή λοιπών δαπανών του Δήμου, ως εξής: 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

1 02.20.7135.004 Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων 

κάδων καθαριότητας 1000 lt & 220it, 

CPV:39224340-3 

130.000,00€ 

2 02.20.7135.006 Προμήθεια καροτσιών καθαριότητας  

οδοκαθαρισμού, CPV:44613600-6 

7.000,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 137.000,00€ 

 

• Την υπ.΄αρίθμ. 122/2017 ΑΔΣ σχετικά με την «έγκρισης διενέργειας 

προμηθειών του Δήμου έτους 2017 και τρόπου εκτέλεσης αυτής». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την μελέτη για την προμήθεια  '' ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

& ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ” για το έτος 2017, (Α.Μ. 25/2017) της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ν. Φιλ/φειας –Ν. 

Χαλκ/νας , η οποία εκπονήθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Β) Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, σε ακέραιες μονάδες, επί των 

τιμών του αναλυτικού τιμολογίου για τα προς προμήθεια υλικά, για την «  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» (Α.Μ. 

25/2017), όπως αναφέρεται στη μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 

Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της 

εισήγησης της παρούσης, ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση 

  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 137.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% και βαρύνει τους εξής κωδικούς :  

 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

1 02.20.7135.004 Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων 

κάδων καθαριότητας 1000 lt & 220it, 

CPV:39224340-3 

130.000,00€ 



2 02.20.7135.006 Προμήθεια καροτσιών καθαριότητας  

οδοκαθαρισμού, CPV:44613600-6 

7.000,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 137.000,00€ 

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Πληροφορίες 

 

Η παρούσα διακήρυξη, η μελέτη , καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες  

σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν ζητηθούν από το τμήμα προμηθειών του Δήμου 

έως και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών, στο τηλέφωνο 213-2049066, FAX: 21320-49071 , ή στο mail: 

tm_promithion@neafiladelfeia.gr.  

Θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ για ελεύθερη, 

άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του 

διαγωνισμού και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.neafiladelfeia.gr 

Η προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες 

από την ημερομηνία δημοσίευσης των τευχών της Δημοπράτησης (άρθρο 6 της 

παρούσης) στο ΕΣΗΔΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 

 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία μπορούν να 

αποσταλούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. 

Χαλκηδόνας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Δεκελείας 97, Τ.Κ.:14341., 

(υπόψη Επιτροπής Διαγωνισμού), έως και την προηγούμενη ημέρα της 

αποσφράγισης, ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα 

και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.  

 

ΑΡΘΡΟ 4   

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 



 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

………/.../2017 ημέρα  

………,ώρα 14:00 μ.μ. 

……/012/2017 

ημέρα …….., 

ώρα ……. μ.μ.  

…../12/2017 

ημέρα …….., 

ώρα ……μ.μ 

 

      Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του 

Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω 

προμήθεια από το Τμήμα Προμηθειών οδός Δεκελείας 97 και στα τηλέφωνα 

213-2049066-67 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 

της παρούσας (διενέργεια διαγωνισμού). 

 

  ΑΡΘΡΟ 5 

  Επιτροπή διαγωνισμού  

 

Η Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαγωνισμών  ορίστηκε με την  σχετική πράξη (260 

/2016) της Οικονομικής Επιτροπής.  

  

 



ΑΡΘΡΟ 6  

Τεύχη δημοπράτησης  

 

Τα τεύχη δημοπράτησης , τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας , 

είναι κατά σειρά ισχύος τα κάτωθι :  

Α) Διακήρυξη Δημοπρασίας  

Β) Προσφορά και τιμολόγιο της προσφοράς  

Γ) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο μελέτης  

Δ) Συγγραφή υποχρεώσεων  

Ε) Τεχνική περιγραφή και τεχνική έκθεση .        

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Γλώσσα 

 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς 

και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή 

θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική.Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν 

από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα 

επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε 

με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 

05-10-1961 (που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η 

γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα 

δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο Υπουργείο. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του 

άρθρου 92 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής βάσει του 

Ν.4497/17:«Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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». 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 



από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους 

σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 

χρήσης του ταχτοποιούμενοι ως εξής : 

 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 

Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 

Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  

μετάφραση στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης  λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 



ΑΡΘΡΟ 9 

Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα  

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: 

α. Την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

β. Την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 

γ. Την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως 

ενήμερος της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην 

αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισμού στην 

περίπτωση αυτή, μπορεί αιτιολογημένα να μην αποδεχθεί την προσφορά 

συμμετέχοντα, του οποίου οι αντιρρήσεις - επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις. 

4.Η κατάθεση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός 

είχε και έλαβε υπόψη τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

5. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για 

όλα τα είδη , ως αυτά προσδιορίζονται στην Α.Μ.25/2017 μελέτη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα 

περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 

περίπτωση. 

 

6.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας , που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης , το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού , κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως ορίζει το άρθρο 18, 

παρ.2 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  

 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 



Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα: 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή 

αρχείου τύπου pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 

της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνη με τους όρους 

του άρθρου 14 της παρούσης διακήρυξης. 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ), το οποίο 

προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και το οποίο υποβάλλεται 

από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη  προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα, δεν συντρέχει ένας από 

τους λόγους αποκλεισμού και ότι  ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τα 

κριτήρια επιλογής της παρούσας Προκήρυξης . Το ΕΕΕΣ  υπογράφεται ψηφιακά από 

τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Στο Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν -πέραν των ανωτέρω- και τα 

ακόλουθα  : 

- ότι  έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης και 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

-   τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι 

μικρότερος των εκατόν είκοσι ημερών (120). 

-  τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης ο οποίος θα είναι σύμφωνος με την Α.Μ. 

25/2017 μελέτη και θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

-  ότι  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

- ότι ο οικονομικός φορέας  δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς 

λειτουργίας. 

3. Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες 

και υποψήφιους, σε  οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, να  υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (άρθρο  79 παρ.5 Ν. 4412/2016). 

 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΕΕΕΣ) 

1) Η αναθέτουσα αρχή: 



(α)  Δημιουργεί  στο  διαδικτυακό  τόπο 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  το ΕΕΕΣ για την 

συγκεκριμένη διακήρυξη. 

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή xml και δεν είναι αναγνώσιμο. 

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της 

διακήρυξης. 

 (2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει 

στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el. 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει 

(«ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που 

«κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα 

κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα 

πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι 

πλέον δυνατή η εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 

Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει 

ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που 

διατίθεται  δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ 

μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει 

υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf 

στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 (3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση 

του αρχείου .pdf, είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα 

που το δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el). 

- Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα  

που συμμετέχει στην Ένωση. Στο ΕΕΕΣ κάθε μέλους της Ένωσης θα ορίζεται το  

μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης  αλλά και το ποσοστό 

συμμετοχής στην ένωση του κάθε μέλους και το μέρος της προμήθειας που 



αναλαμβάνει να εκτελέσει το κάθε μέλος και θα ορίζεται ο υπεύθυνος 

επικοινωνίας για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Δήμου με αυτόν στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 

- Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία 

άλλων οικονομικών φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ 

συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. 

- Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του 

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ 

αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό 

εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που 

ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 

αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο οικονομικός φορέας  να συμπληρώσει το 

έντυπο ΕΕΕΣ. 

 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13-11-17)ορίζεται 

οτι  με την παρ.13 του άρθρου 107 του νόμου, προστίθεται άρθρο 79Α μετά το 

άρθρο 79 του ν. 4412/2016, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της 

υπογραφής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύµβασης/Τυποποιηµένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης και εισάγεται πλέον η δυνατότητα υπογραφής του 

µόνο από το νόµιµο εκπρόσωπο ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό 

αυτό πρόσωπο. Αναλυτικά ισχύουν τα εξής: 

 1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 

του άρθρου 79, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο 

των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 



ελέγχου σε αυτόν. 2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή 

του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίωςεξουσιοδοτηµένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 3. Το παρόν 

άρθρο εφαρµόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιηµένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

ΔηµοσίωνΣυµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).» 

Κατά τα λοιπά προσκομίζουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

− Τα ελληνικά νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετοχών της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετοχών της 

εταιρείας, το πολύ τριάντα ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

− Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 

ονομαστικές μετοχές προσκομίζουν: 

− Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές. 

− Αναλυτική κατάσταση μετοχών, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με 

ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

− Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 

φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά 

προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύμβασης 

επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία 

έχουν την έδρα ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν: 

− Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 

των μετοχών. 

 

-  Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν οφείλουν να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 

στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους. 

- Στην Ελλάδα, το αρμόδιο ενιαίο εμπορικό μητρώο στο όποιο θα  πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι οι οικονομικοί φορείς είναι το Γ.Ε.ΜΗ. (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 



ΜΗΤΡΩΟ), όπως ορίζει ο N.3419 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 

Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας (ΦΕΚ Α' 297/06-12-2005).  

 -Σε ό,τι αφορά αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται νομίμως 

επικυρωμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από 

το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 

ισοδύναμες επαγγελματικές Οργανώσεις. 

Προκειμένου περί ενώσεως ή συνεταιρισμού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε 

μεμονωμένο μέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 

 

Β) Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 

φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων ετών που απαιτείται να 

έχουν (ανά έτος), να είναι ίσος με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ.  

Να προσκομίσουν δήλωση περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών της εταιρείας , 

Ισολογισμό όταν πρόκειται για Α.Ε. ή  Ε3  (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από 

επιχειρηματική δραστηριότητα) όταν πρόκειται τόσο για φυσικά πρόσωπα όταν 

ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, όσο και για τις εταιρείες Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε.. 

Οι οικονομικές καταστάσεις που θα προσκομίσουν θα αφορούν τις τρεις τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο ή αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού 

των ετών που λειτουργούν εάν είναι λιγότερα των τριών ή κάθε άλλο στοιχείο που 

να τεκμηριώνει την χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα. 

 

Γ) Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα , οι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και 

την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Για 

το λόγο αυτό, ζητείται να κατατεθούν στον φάκελο τεχνικής προσφοράς και 

σύμφωνα με την Α.Μ.25/17,   επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

• Κατάλογος παραδόσεων του τελευταίου έτους του προμηθευτή, στον οποίο 

θα αποδεικνύεται η εμπειρία του, με τη παράδοση τουλάχιστον ίσης 

ποσότητας, αντίστοιχων κάδων. 

• ISO 9001:2015, Κατασκευαστή για την παραγωγή. 

• ISO 9001:2008 ή 2015, Προμηθευτή για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. 



• ISO 14001, Κατασκευαστή για την παραγωγή. 

• ISO 14001, Προμηθευτή για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. 

• EN 840-2/5/6 στην νεότερη έκδοσή του. 

• Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητάς τους RAL GZ951/1 ή ισοδύναμης 

πιστοποίησης (προσκομίζοντας όλα τα σχετικά αποδεικτικά της ισοδύναμης 

πιστοποίησης για συνεχή έλεγχο και πιστοποίηση του παραγόμενου 

προϊόντος). Θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του 

κατασκευαστή για τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου είδους 

με την προσκόμιση του ανωτέρω πιστοποιητικού ή της ισοδύναμης 

πιστοποίησης, πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν των δύο ετών). Ενδεικτικά 

αναφέρεται ως ισοδύναμη της πιστοποίησης κατά RAL η πιστοποίηση από το 

NF που εκδίδεται από τον οργανισμό AFNOR.  

Απόδειξη ισοδύναμης με RAL πιστοποίησης διασφάλισης 

ποιότητας 

Εάν ένας προμηθευτής/τρια δεν έχει Σήμα Ποιότητας RAL για τα προϊόντα 

που αυτός / αυτή προσφέρει, τότε θα πρέπει να συμπεριλάβει την 

τεκμηρίωση και επαλήθευση των εγγράφων του/της προσφοράς, 

σύμφωνα με τον ακόλουθο κατάλογο ελέγχου 

(http://www.ggawb.de/file.php?__lang=en&file=/download/Aktuelles/Che

ckliste_Gleichwertigkeit_E.pdf&type=down) ο οποίος  περιλαμβάνει 11 

σημεία από τα οποία και τα 11 πρέπει να πληρούνται ξεχωριστά για κάθε 

προϊόν προκειμένου το εκάστοτε πρότυπο να θεωρηθεί ισοδύναμο του 

RAL GZ951/1. 

Αν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν με την 

προσφορά, δεν μπορεί να αποδειχθεί η ισοδυναμία με αποτέλεσμα τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό της προσφοράς. 

 

Η απαιτούμενη τεκμηρίωση δεν πρέπει να είναι παλαιότερη των το πολύ 

δώδεκα (12) μηνών και τα έγγραφα της τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται χωριστά για κάθε, διαφορετικό σε μέγεθος κάδο 

απορριμμάτων, για κάθε καλούπι και για κάθε παραγγελία. 

 

Α/Α Επισκόπηση απαιτούμενων εγγράφων για την απόκτηση 

ισοδύναμης Σήμανσης Ποιότητας με τη σήμανση RAL σύμφωνα με 

το RAL-GZ 951/1. 

1 Πιστοποιητικό και έκθεση δοκιμής ως απόδειξη των δοκιμών που 

πέρασε σύμφωνα με το DIN EN 840, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των προδιαγραφών, των δοκιμών, καθώς και την 

ημερομηνία έκδοσης 



2 Πιστοποιητικό δοκιμής από διαπιστευμένο ινστιτούτο σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO /IEC 17025, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής 

των έγκυρων πρότυπων δοκιμών DIN EN 840 και την ημερομηνία 

ισχύος 

3 Έκθεση δοκιμής ως απόδειξη των δοκιμών που πέρασε σύμφωνα 

με τη σήμανση NF συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 

προδιαγραφών των δοκιμών καθώς και την ημερομηνία έκδοσης 

4 Πιστοποιητικό που βεβαιώνει την συμμόρφωση του κατασκευαστή 

με τα σχετικά πρότυπα σύμφωνα με το RAL-GZ 951/1 

5 Πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την 2000/14 / EΚ που 

επιτυγχάνεται από τον κατασκευαστή 

6 Έκθεση δοκιμής ως απόδειξη της σήμανσης  GS που 

πραγματοποιείται από εγκεκριμένο ινστιτούτο δοκιμών, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κατευθυντήριων 

γραμμών 

7 Πιστοποιητικό δοκιμής από διαπιστευμένο ινστιτούτο 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των ισχυουσών 

απαιτήσεων δοκιμής για τη σήμανση GS και την ημερομηνία ισχύος 

8 Έκθεση δοκιμής ως απόδειξη των πρόσθετων δοκιμών που πέρασε 

σύμφωνα με το RAL-GZ 951/1 συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των τρεχουσών προδιαγραφών δοκιμών καθώς και την 

ημερομηνία έκδοσης 

9 Σύμβαση Εποπτείας με διαπιστευμένο οργανισμό ελέγχων/δοκιμών 

για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δοκιμών 

σύμφωνα με το RAL-GZ 951/1 

10 Έκθεση δοκιμής της τελευταίας επιθεώρησης που πέρασε με 

επιτυχία, την οποία ο διαπιστευμένος οργανισμός 

ελέγχων/δοκιμών πραγματοποίησε σύμφωνα με τη σύμβαση 

παρακολούθησης/επιθεώρησης. Η έκθεση δοκιμής δεν πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη από ένα ανώτατο όριο 12 μηνών. Η έκθεση 

δοκιμής περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των δοκιμών του κάδου, 

που έχουν διεξαχθεί στον οργανισμό ελέγχων/δοκιμών, καθώς 

επίσης και τα αποτελέσματα των δοκιμών ελέγχου της 

τεκμηριωμένης αυτό-παρακολούθησης του κατασκευαστή. 

11 Η αυτοπαρακολούθηση όσον αφορά την προκαθορισμένη 



παραγωγή όπως αναφέρεται στην παραγγελία πρέπει να εκτελείται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δοκιμής του RAL-GZ 951/1 και να 

τεκμηριώνεται. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει αυτά τα 

έγγραφα δοκιμών, αυτά πρέπει να υποβάλλονται στον πελάτη, 

όπως ζητούνται. 

Οι πρόσθετες απαιτήσεις 10 και 11 εξασφαλίζουν ότι η εποπτεία της 

παραγωγής που σχετίζεται με παραγγελίες περιορισμένου χρόνου είναι 

ισοδύναμη με τη συνεχή επίβλεψη της παραγωγής του RAL-GZ. 

 

Επίσης πέρα των ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση του κατασκευαστικού οίκου των κάδων, ότι 

εξασφαλίζει την προμήθεια του φορέα με ανταλλακτικά για τέσσερα (4) έτη και ότι 

είναι κατασκευαστικός οίκος με ιδιόκτητο εργοστάσιο. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ 

 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου. Πάνω στον κάδο θα υπάρχουν: 

• Προειδοποιητικές ανακλαστικές λωρίδες, 

• Το λογότυπο του Δήμου («ΔΗΜΟΣ N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ») και 

ό,τι άλλο επιθυμεί ο ανάδοχος με ανεξίτηλη χύτευση ή ανεξίτηλη ανάγλυφη 

θερμοεκτύπωση. 

• , Τα ακόλουθα στοιχεία θα αποτυπώνονται ανάγλυφα και σε εμφανή θέση: 

o Εταιρία Παραγωγής (στο σώμα και στο καπάκι) 

o Έτος Κατασκευής 

o Αύξων αριθμός κάδου (στην πλαϊνή πλευρά) 

o Σήμανση CE,  

o Σήμανση ΕΝ840 (στο σώμα και στο καπάκι) 

o Σήμανση RAL ή ισοδύναμη (στο σώμα και στο καπάκι) 

o Ωφέλιμος όγκος 

Οι προδιαγραφές των ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ και των 

ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΩΝ (καροτσιών) ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ αναφέρονται αναλυτικά στην 

Α.Μ. 25/17. 

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 

Για όλα τα είδη της παρούσας προμήθειας, κατά την υποβολή του φακέλου 

προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν δείγμα ίδιο με το 



προσφερόμενο προϊόν, από το οποίο θα διαπιστωθεί το εργοστάσιο παραγωγής και 

το σήμα ποιότητος. 

Το δείγμα πρέπει να ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα 

κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητος. 

Το δείγμα θα παραδοθεί στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου (τέρμα οδού 

Ατταλείας, εντός Άλσους) τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Επαγγελματικά προσόντα 

Κατά την υποβολή προσφορών των συμμετεχόντων στον εν λόγω διαγωνισμό και 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν. 4412/2016,άρθρο 79 παρ 2, οι 

συμμετέχοντες καταθέτουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 

(Α΄75) , ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη , επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας  

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις.  

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης , η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο Δήμος απαιτεί 

από τον προσωρινό μειοδότη , στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη 

σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά , σύμφωνα με τα 

άρθρα 79 του Ν. 4412/2016 και κατά περίπτωση το άρθρο 80.  

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 

Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό 

καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή 

τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

-       Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα 

επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες 

κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω 

έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να 

υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά 

για το σκοπό αυτό.  



Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, 

πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση 

της εταιρείας στο διαγωνισμό 

 

-Η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 

γνησίου υπογραφής  (του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του 

νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή του συνεταιρισμού), θα 

δηλώνεται ότι: 

Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου απάτη, κατά την 

έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

• Δεν έχουν καταδικασθεί, με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

• Δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο του 

επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς (και καταλαμβάνει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό). 
• Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος 
• Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο 

της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του, 
τόσο η εταιρεία όσο και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος. 

 

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία υπογράφεται ψηφιακά από τον 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου στην οποία θα δηλώνεται ότι: 



ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών της 25/17 μελέτης της Δ/νσης  Καθαριότητας ,ανακύκλωσης & 

Ηλεκτροφωτισμού, ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, να δηλώνει ότι 

η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τους όρους διακήρυξης ή εφόσον έχει 

αποκλίσεις να τις αναφέρει ρητά, να τις περιγράφει και να τις αιτιολογεί 

προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή.  

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία υπογράφεται ψηφιακά από τον 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου και  θα δηλώνει τον χρόνο 

ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης , η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο Δήμος απαιτεί 

από τον προσωρινό μειοδότη, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση 

να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά , σύμφωνα με τα άρθρα 79 

του Ν. 4412/2016 και κατά περίπτωση το άρθρο 80.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών και περιεχόμενό τους 

 

12.1.Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

12.2.Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 



Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 

12.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 

προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου 

.pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-

5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και 

των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 

(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 

Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 



του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

του). 

12.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 

συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς , την τιμή όπως αυτή αναφέρεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ.‘αρίθμ 25/17 μελέτης, με δύο (2) δεκαδικά 

ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς 

προμήθεια είδη. 

 

• Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

• Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι 

έγγραφες στην Ελληνική και μόνον γλώσσα και σε κάθε περίπτωση νομίμως 

μεταφρασμένα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Προσφερόμενη τιμή 

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή η χαμηλότερη συνολική τιμή για τα προς 

προμήθεια υλικά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 



συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά 

του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σε μορφή pdf. 

Τιμές: 

Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με  τη χαμηλότερη συνολική τιμή για τα 

προς προμήθεια υλικά. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή , η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Η οικονοµική προσφορά θα διατυπώνεται σύµφωνα µε το Έντυπο που περιέχεται 

στη μελέτη «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» . 

Στην τιµή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Εγγυήσεις 

 

1. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 

2513/97) και έχουν σύμφωνα με τον νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα 

αυτό. Οι εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Επίσημη θεωρείται η 

μετάφραση που πληροί τους όρους του άρθρου 7 της διακήρυξης. 

 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ 

του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, στο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε 

περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών 

της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών. 

 



2.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό , για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

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 που καθορίζουν τα έγγραφα της 

σύμβασης. Ο Δήμος 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. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 73 εώς 78 του Ν. 4412/2016,δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης ή 

δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Προσφορές χωρίς  εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την προσφορά, 

σε μορφή αρχείου pdf , και κατατίθεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στο 

Δήμο, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική της υποβολή. 

 

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης  

εγγύηση καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο αναλογών Φ.Π.Α. 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος λήξης της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης , όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η 

παράγραφος 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλή εκτέλεσης , ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

Ισχύς προσφορών  

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό 

διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη . 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο 

προσφοράς μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών με ποινή αποκλεισμού 

σε αντίθετη περίπτωση. 

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών θα αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη της κάθε σύμβασης. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση οι τιμές 

της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε 

ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των 

παραδόσεων καθενός από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται 

στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης 

σύμβασης. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή 

των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα 

ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους. 

Στη συμβατική αξία των υπό προμήθεια υλικών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ 

του νομού κρατήσεις , οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή . 



 

ΑΡΘΡΟ 16 

Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

Α. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μετά από τέσσερις (4) 

εργάσιμες μέρες  από την καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ,ήτοι,     /12/2017, ημέρα…………. και ώρα …… π.μ., 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών 

που προσφέρθηκαν. 

Β. Μετά την 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 για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων 

και υποφακέλων των προσφορών. 



• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα 

κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών . 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη 

της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 

χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 

εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4497/17, τα αποτελέσματα κάθε σταδίου, 

(Πρακτικά των Δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής Προσφοράς & της 

οικονομικής Προσφοράς), δύναται να επικυρώνονται με μια Απόφαση της 

Αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης - Ανακήρυξη μειοδότη  

 

Ο μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ("προσωρινός 

μειοδότης") καλείται να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός  δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν , τα πιο 

κάτω αναφερόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

Το κριτήριο κατακύρωσης για τους μειοδότες είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή για 

τα προς προμήθεια υλικά. 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής : 

 

Οι Έλληνες πολίτες: 

 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για τα ως άνω αδικήματα. 



• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (π.χ. 

Πρωτοδικείο), τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση (έκδοση τουλάχιστον τελευταίου 

εξαμήνου). 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρει όλους του 

ασφαλιστικούς φορείς που είναι υπόχρεος. 

• Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Ι.Κ.Α.).  

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές 

εκκρεμότητες και καμία οφειλή προς το δημόσιο. 

• Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας 

{(από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου) tm_tamiaki@dimosfx.gr}. 

• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 

Οι αλλοδαποί: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. 
 

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

• Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι 

υποψήφιοι είναι Έλληνες ή αλλοδαποί αντίστοιχα. 

• Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που αφορά παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 39, παρ. Α1 του Ν. 4488/2017 και προστέθηκε 

στο άρθρο 73, παρ. 2 του Ν.4412/2016. 

• Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση 

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή αναγκαστική διαχείριση, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 



• Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

Ι.Κ.Ε. και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του ΔΣ, για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, που 

αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες 

πολίτες. 

 

• Στην περίπτωση του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, υπόχρεοι στην προσκόμισή 

του είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι, και ειδικότερα: οι ομόρρυθμοι εταίροι και 

διαχειριστές για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο 

δ/νων Σύμβουλος για τις Α.Ε. καθώς και όλα τα μέλη του ΔΣ. 

 

Οι Συνεταιρισμοί: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου, που αφορά τους 

Έλληνες πολίτες. 

• Τα δικαιολογητικά της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, που αφορούν τους 

Έλληνες πολίτες, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, της 

παραγράφου του παρόντος άρθρου, που αφορά τους αλλοδαπούς, και της 

παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, που αφορά τα νομικά πρόσωπα. 

• Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

• Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

• Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει 

στην ένωση. 

• Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν 

αυτά από ένορκη βεβαίωση του συμμετέχοντα προς υποβολή των δικαιολογητικών. 

• Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

Αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

συμμετέχων. 

• Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά της πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά 

την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.  

 

 Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 



ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Ι.Κ.Α.).  

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων , οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 

προσκομίσουν , μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 

ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία φαίνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των 

στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές 

εκκρεμότητες και καμία οφειλή προς το δημόσιο, καθώς και βεβαίωση περί μη 

οφειλής προς το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας {(από την Ταμειακή 

Υπηρεσία του Δήμου) tm_tamiaki@dimosfx.gr}. 

 

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για 

αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του 

τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση. 

• Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα 

λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα όταν έχουν εκδοθεί 

από φορείς Γενικής Κυβέρνησης  

• Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

θεωρούνται πρωτότυπα. Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή 

φωτοαντίγραφα. 

• Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε 

ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών, που ζητούνται στον εν 

λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται. 

 

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους εγγραφής τους 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. 

 

  Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται αυτός που θα πληροί τις ως άνω 

προϋποθέσεις, καθώς και των άρθρων 9, 10 της παρούσης διακήρυξης και θα 

προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016. Εάν περισσότεροι του ενός 

προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 



Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή ή δεν δίδεται ενιαία , 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής , απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές ( απόκλιση 

μεγαλύτερη  του 50% από τις τιμές της μελέτης ) , οι προσφορές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης Για το σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

διευκρινήσεις σχετικά με τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων , τις οποίες καλείται να επαληθεύσει πριν την απόρριψη της 

προσφοράς. 

Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε διαφορετικούς 

αναδόχους. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του , τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σε 

αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη 

περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι .Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 

της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου     

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Άρθρα 345-346, 360-367 του Ν.4412/2016) 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή 

σε όλους τους Διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν στο οικείο στάδιο της 

διαδικασίας, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στις εν λόγω προδικαστικές προσφυγές (ενστάσεις) εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τον ν. 3886/2010 (όργανα και διαδικασίες), 



όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων της περ. 27 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 “Καταργούμενες διατάξεις” και της παρ. 11 του άρθρου 379 “Έναρξη 

ισχύος”. 

19.1. Ενστάσεις 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 σε διαφορές που 

αφορούν διεθνείς διαγωνισμούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών 

προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής 

δημόσιων διαγωνισμών, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή από 

τους ενδιαφερομένους η άσκηση ενστάσεων. 

19.2 Προσφυγές 

19.2.1. Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 «Δικαστική 

προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 

4055/2012 και το άρθρο 12 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Β΄2677/21.10.2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.». Προσφυγές 

υποβάλλονται κατά των όρων της διακήρυξης (ως κανονιστικής πράξης της 

Διοίκησης) αλλά και κατά αποφάσεων του οργάνου λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής με τις οποίες εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου του 

διαγωνισμού. 

19.2.2. Η προδικαστική προσφυγή κατά της Διακήρυξης,  υποβάλλεται μέσα στο 

μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της Διακήρυξης 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.  

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης της Διακήρυξης και καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών του Διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη η ημέρα. 

19.2.3. Κατά των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής, η 

προδικαστική προσφυγή ασκείται εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο 

ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης. Για τη 

διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζονται όλα τα κρίσιμα 

έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν 

μερική ή ολική παραδοχή της 

 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

president@aepp-procurement.gr 



 19.2.4. Διαδικασία Εξέτασης Προδικαστικής Προσφυγής 

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 365 του νόμου. 

Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ 

δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 40 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής 

της. 

19.2.5 Διαδικασία υποβολής προσφυγών 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος – συμμετέχων υποβάλλει τις προσφυγές ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα 

του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. 

pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της Προσφυγής, ένστασης είναι η 

ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. 

19.2.6 Σημειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία της σύμβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Βιβλίου IV (άρθρ. 345-374) του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 20  

Ανακοίνωση κατακύρωσης-Υπογραφή Σύμβασης 

 

Στον μειοδότη που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση , που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

Α) Το είδος  

Β) Την ποσότητα  

Γ) Την τιμή  

Δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία . 

Ε) Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών  

Στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

διαγωνισμού  

Ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα . 

3. Ο μειοδότης στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση , υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης , για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης , προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.  



4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό μειοδότη , η ανακοίνωση απευθύνεται 

στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα , εάν υπάρχει , σε αντίθετη περίπτωση 

αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό μειοδότη .Στην 

περίπτωση που η πληρωμή στον πάροχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης 

, η εγγύηση  καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας 

της Ελλάδος στο εξωτερικό , ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και 

αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης . 

5. Εάν ο μειοδότης στον οποίο έγινε η ανακοίνωση , δεν προσέλθει να υπογράψει 

την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικό συμβουλίου , ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού .      

ΑΡΘΡΟ 21 

Χρόνος Παράδοσης Προμήθειας - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση  

 

Η παράδοση του συνόλου των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός 60 (εξήντα) 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 

που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Κακοτεχνίες και ατέλειες δεν δικαιολογούνται , καθώς και καθυστέρηση του 

χρόνου παράδοσης. Οι παραλαβές υλικών θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα 

με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 65,παρ.1 του 

Ν.3852/2010). 

Αν κατά την παραλαβή βρεθεί υλικό που δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης 

ή των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των προσφερομένων χαρακτηριστικών 

και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι δυνατόν να καταστεί απολύτως 

κατάλληλο και έτοιμο για χρήση, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς 

καμία αποζημίωση να προβεί στην αντικατάσταση όλης της ακατάλληλης 

ποσότητας μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν 

αποκατασταθεί στην προθεσμία αυτή τότε επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική 

ρήτρα ίση με την αξία του υλικού. 

Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη φορτωθούν-παραδοθούν ή 

αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 

5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, όπως 

ορίζει το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 



 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε 

ανωτέρα βία , η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας παρατείνεται για τόσο χρόνο 

όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα του 

αναδόχου , ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση 

αυτή  . 

 

ΑΡΘΡΟ 22      

Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου  

 

1.Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος όπως ορίζει το άρθρο 191 

του Ν.4412/2016. 

2. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης , κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη ειδική 

πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως γίνεται μνεία 

των διατάξεων  του  άρθρου 191 του Ν. 4412/2016 και η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο 

ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να 

είναι εύλογη , δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη 

για την εκτέλεση   των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος 

και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 

3. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της ,ο 

ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

πάροδο της προθεσμίας, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας.                   

ΑΡΘΡΟ 23 

Λοιπές εγγυήσεις 

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα υπό προμήθεια 

καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητας και  σύμφωνα με τη μελέτη.  

Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου.  

 



ΑΡΘΡΟ 24 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – 

(Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) , σε δύο οικονομικές εφημερίδες 

ευρείας κυκλοφορίας, σε δύο εφημερίδες τοπικού χαρακτήρα .Η δαπάνη 

δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον 

μειοδότη σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009/Α΄163. 

ΑΡΘΡΟ 25ο  

Χρόνος  και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 

πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 

που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 

ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 

και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  286/2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

Λεβαντή Εμμανολία 

 

 

 

 

 



 

Εσωτερική Διανομή : 

 

1. Τμήμα Προμηθειών  

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Αντιδήμαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 

5. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

6. Τμήμα Λογιστηρίου 

7. Δ/νση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 

8. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

9. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

10. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 


