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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 15-05-2019, με την εξής σύνθεση: Νεκταρία – 

Πηνελόπη Ταμανίδη, Πρόεδρος και Εισηγήτρια και τα Μέλη Κωνσταντίνος 

Κορομπέλης και Κυριακή Σιδηροπούλου.  

Για να εξετάσει την προδικαστική προσφυγή με Γεν. Αριθ. Κατ. ΑΕΠΠ 427/08-

04-2019 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «................», που εδρεύει στα 

……………. και εκπροσωπείται νόμιμα, (εφεξής προσφεύγων), στρεφόμενη κατά της 

Αναθέτουσας Αρχής με την επωνυμία «................» (εφεξής αναθέτουσα αρχή) και 

κατά της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμό 144/2019 της Οικονομικής 

Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας έγιναν δεκτές ως προς τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά οι δύο προσφορές του 

διαγωνισμού για το Τμήμα Α, αυτή του προσφεύγοντα και του έτερου 

διαγωνιζόμενου «................», μέσα στο πλαίσιο της Διακήρυξης του δημόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για των προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων και απορριματοδεκτών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός επιμερίζεται σε δύο 

τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α΄: «Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών» 

συνολικού προϋπολογισμού 248.000,00 € με το Φ.Π.Α. και ΤΜΗΜΑ Β΄: «Προμήθεια 

συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων)» , 

συνολικού προϋπολογισμού 446.400,00 € με το Φ.Π.Α. Προσφορές γίνονται δεκτές:  

α. για το σύνολο της προμήθειας (τμήματα Α΄& Β΄) ή  β. μεμονωμένα για κάθε 

επιμέρους ΤΜΗΜΑ (για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος). Ο 

διαγωνισμός φέρει συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ .................   

Επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής κατατέθηκε εμπρόθεσμα και 

νομότυπα η από 18-04-2019 παρέμβαση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«................» (εφεξής παρεμβαίνων), που εδρεύει στην ……….. και εκπροσωπείται 

νόμιμα, με την οποία αιτείται: 1) να γίνει δεκτή η παρέμβαση του, 2) να διατηρηθεί η 

ισχύς της προσβαλλομένης Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και 3) να απορριφθεί 
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η προδικαστική προσφυγή. Σημειώνεται ότι όλοι οι πραγματικοί και νομικοί 

ισχυρισμοί του παρεμβαίνοντα έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της παρούσας. 

Η εξέταση της προδικαστικής προσφυγής ξεκίνησε με την Εισήγηση της Εισηγήτριας 

Νεκταρίας-Πηνελόπης Ταμανίδη. 

Στη συνέχεια, το επιληφθέν Κλιμάκιο αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα σκέφτηκε 

κατά το Νόμο. 

1. Επειδή για την άσκηση της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής ο 

προσφεύγων κατέβαλε παράβολο συνολικού ποσού 1.000,00 Ευρώ (κωδικός e-

Παραβόλου ................), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 ΠΔ 39/2017 (363 

παρ. 1 Ν.4412/2016). Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στο νόμιμο παράβολο δεδομένου 

ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του Τμήματος Α του διαγωνισμού στο πλαίσιο του 

οποίου προσφεύγει ο προσφεύγων ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 200.000,00 

χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω ποσό πληρώθηκε σύμφωνα με το προσκομιζόμενο e-

παράβολο αυτόματης δέσμευσης, το οποίο έχει εκδοθεί για τον φορέα «Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), και επιπλέον έχει δεσμευτεί για 

την ΑΕΠΠ.   

2. Επειδή η προσφυγή ασκήθηκε με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 

που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 

39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016. 

3. Επειδή η προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, στις 05-04-2019, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1γ του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 

παρ. 1 γ του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι η προθεσμία άσκησης αυτής έληγε 10 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης στον προσφεύγοντα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 27-03-2019, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η εν λόγω προσφυγή 

αναρτήθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 05-04-2019 και κοινοποιήθηκε αυθημερόν με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π.  

4. Επειδή η ΑΕΠΠ είναι αρμόδια για την εξέταση της υπό κρίση 

προδικαστικής προσφυγής και λόγω ποσού (345 παρ.1 Ν.4412/2016, 6 παρ.1 

Ν.4412/2016).  
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5. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή έχει αποστείλει τις απόψεις της δυνάμει του 

από 12-04-2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 23508/5709 εγγράφου της, με το οποίο 

αιτείται έμμεσα την απόρριψη της παρούσας στο σύνολό της, ισχυριζόμενη αυτολεξεί 

ότι: «[…] γνωρίζουμε ότι οι απόψεις της Υπηρεσίας ως αρμόδιας υλοποίησης του εν 

λόγω διαγωνισμού και της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, αποτυπώνονται στην 

αριθμ. 144/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  - και στο συνημμένο σε αυτή 

Πρακτικό 1 ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -   σύμφωνα με την οποία κρίνονται αποδεκτές κατά το 

στάδιο αξιολόγησης των (υπο)φακέλων Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά, οι προσφορές των οικονομικών φορέων, ................. και ................. 

καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της αρίθμ. πρωτ. ................ διακήρυξης του 

διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής και δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις 

αποκλίσεις […]».  

6. Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων στοιχειοθετεί το έννομο συμφέρον 

του στο γεγονός ότι ο ίδιος έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό,  καταθέτοντας 

προσφορά, όπως και ο παρεμβαίνων, και εύλογα προσδοκά να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση. Περαιτέρω, εκκρεμεί η νομιμότητα της αποδοχής της 

τεχνικής προσφοράς του παρεμβαίνοντα και τίθεται αυτή εν αμφιβόλω, με δεδομένο 

μάλιστα ότι το κριτήριο ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, και σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι, αν γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή, τότε στο στάδιο 

της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών θα υφίσταται μόνο μία προσφορά, η 

δική του. Συνεπώς, ο προσφεύγων πρόκειται να υποστεί ζημία σε περίπτωση 

παρανομίας της προσβαλλομένης, κατά το μέρος που με αυτήν, παρά το νόμο και 

την Διακήρυξη έγινε δεκτή η προσφορά του παρεμβαίνοντα κατά την τεχνική 

αξιολόγηση. Άρα, αν γίνει δεκτή η εξεταζόμενη, ο προσφεύγων δύναται να 

αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από 

το σώμα της προδικαστικής προσφυγής, ο προσφεύγων επιδιώκει την ακύρωση της 

προσβαλλομένης πράξης ισχυριζόμενος ότι η προσφορά του παρεμβαίνοντα, παρά 

το νόμο και την διακήρυξη έγινε αποδεκτή, και τούτο διότι: 1) Για το υπό προμήθεια 

αγαθό της ΟΜΑΔΑΣ Β, 3. Μεταλλικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων, με τέσσερις 

τροχούς, χωρητικότητας 1100 lt του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ («Προμήθεια Κάδων 
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απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών») του διαγωνισμού, ο παρεμβαίνων δεν 

προσκόμισε ISO 1461 από διαπιστευμένο φορέα (ή ισοδύναμο) από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι με πρόσθετη θερμή 

επιψευδαργύρωση μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των 

μεταλλικών μερών (για αντιδιαβρωτική προστασία και λεία όσο το δυνατόν 

επιφάνεια), σε πλήρες μπάνιο εγγυημένης καθαριότητας 99,95% σε ακατέργαστο 

ψευδάργυρο, 2) Για το υπό προμήθεια αγαθό της ΟΜΑΔΑΣ Β, 3. Μεταλλικοί 

κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων, με τέσσερις τροχούς, χωρητικότητας 1100 lt του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ («Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών») του 

διαγωνισμού, ο παρεμβαίνων δεν προσκόμισε πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι 

σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14 και 3) Ο 

παρεμβαίνων προσκόμισε μεν την δήλωση της «................», πλην όμως αυτή δεν 

πληροί τις διατάξεις του όρου Β.12. της διακήρυξης.    

 

7. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 και του 

άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή 

είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 4412/2016 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, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων 

στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής». Περαιτέρω, το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. 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… 2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή 

μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, 

ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να 

προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια …» και η διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και 

στο άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017. 
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8. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το Δημόσιο διαγωνισμό και δεσμεύει 

τόσο τη δημόσια αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν και υποχρεούται από την έναρξη και 

μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει όσα ορίζονται 

σε αυτή (ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος 78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους 

διαγωνιζόμενους. Η παράβαση των διατάξεων (όρων) αυτής, οι οποίες πρέπει να 

ερμηνεύονται στενά και αυστηρά, συνιστά παράβαση νόμου και οδηγεί σε ακυρότητα 

των εγκριτικών πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των 

κατακυρωτικών αυτού πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, τυχόν 

παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 

είτε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, καθιστά µη νόμιμη τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI Tµήµατος 

78/2007). Εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη χρησιμοποιεί όρους, 

όπως «µε ποινή αποκλεισμού...», «µε ποινή απαραδέκτου οι συµµετέχοντες 

πρέπει...» ή άλλους παρόμοιους, είναι προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται 

ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί 

σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ 70/2002). Το ίδιο αφορά προφανώς και τη 

συνδρομή τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες προβλέπονται σε κάθε περίπτωση 

από τη διακήρυξη. Περαιτέρω, οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων και του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού, οι οποίες 

διέπουν τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, είτε διέπονται από το 

εθνικό δίκαιο είτε από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλουν σαφή και 

ακριβή μνεία των απαιτουμένων, προς συμμετοχή στους διαγωνισμούς, προσόντων 

και των υποβλητέων, κατά την κατάθεση της προσφοράς, δικαιολογητικών και 

λοιπών στοιχείων (βλ. ΕΑ ΣτΕ Ολομ. 136/2013, ΕΑ ΣτΕ 862/2010, 53/2011). 

Συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μόνον τα αξιούμενα από την 

διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς και ειδικώς 

παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιοτήτων ή γεγονότων 

κρίσιμων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, η δε αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να 

προβεί σε αποκλεισμό διαγωνιζομένου από τη διαγωνιστική διαδικασία λόγω μη 

προσκομίσεως διαφορετικών ή και επί πλέον από τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικών συμμετοχής (ΕΑ ΣτΕ 382/2015 και 384/2015).Εξάλλου και κατά 
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πάγια νομολογία, διευκρινίσεις που παρέχονται επί όρων της διακήρυξης, αποτελούν 

εκτελεστές διοικητικές πράξεις και εντάσσονται στο κανονιστικό πλαίσιο του 

διαγωνισμού, συμπληρώνοντας τους όρους της Διακήρυξης στους οποίους 

αναφέρονται (βλ. Ράικο Δημ., Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, σελ. 338 – 339 με 

αναφερομένη σχετική νομολογία).  

9. Επειδή, εν προκειμένω, η διακήρυξη που αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο 

του υπό εξέταση Διαγωνισμού, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι: «ΑΡΘΡΟ 8ο:–Περιεχόμενο 

προσφορών. Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  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». Α. 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 η 

τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  Α2. Τεχνική Προσφορά.  Στον (υπό) φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα 

κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

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

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

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική 

προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Σημείωση : Η Τεχνική προσφορά 

που θα υποβάλλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να λαμβάνει αυστηρά υπόψη του 

τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των προς προμήθεια υλικών, όπως αυτές 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας και θα πρέπει να καλύπτει όλες 

τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο 

ανωτέρω παράρτημα, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Κάθε υποψήφιος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
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υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, 

προτύπων, βεβαιώσεων και λοιπών διασφαλίσεων που απαιτούνται από τις 

ΜΕΛΕΤΕΣ της υπηρεσίας οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 

(Παράρτημα Β'). Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν 

συμπληρωμένο, επί ποινή αποκλεισμού, το Φύλο Συμμόρφωσης Α΄& Β΄ της 

παρούσας διακήρυξης (αφορά την Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης 

απορριμμάτων (υπογειοποίηση κάδων).   Επιπλέον ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει 

να συμπεριλάβει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την 

πρόταση του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 

Διακήρυξη. […] ΑΡΘΡΟ 13ο: Απόρριψη προσφορών. 1. Κάθε έλλειψη 

δικαιολογητικού του άρθρου 8 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί μετά 

από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  […] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 

................) […] ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Η παρούσα συγγραφή 

υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υλικών για τη συλλογή και αποθήκευση 

απορριμμάτων, που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες του ................. Θα 

πραγματοποιηθεί προμήθεια των ακόλουθων ειδών ανά ομάδα:  ΟΜΑΔΑ Α: 1. 

Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων, με δύο τροχούς, χωρητικότητας 240 lt, 

(CPV ................), τεμάχια 445. 2. Πλαστικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων, με 

τέσσερις τροχούς, χωρητικότητας 1100 lt (CPV ................), τεμάχια 100. ΟΜΑΔΑ Β: 

3. Μεταλλικοί κυλιόμενοι κάδοι απορριμμάτων, με τέσσερις τροχούς, χωρητικότητας 

1100 lt (CPV ................), τεμάχια 400. 4. Μεταλλικοί επίστυλοι απορριμματοδέκτες, 

διπλοί, χωρητικότητας 35 lt το κάθε καλαθάκι (CPV ................), τεμάχια 150 […] Γ.  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt 

Γ1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  Οι προς προμήθεια μεταλλικοί κυλιόμενοι κάδοι 

απορριμμάτων θα πρέπει: 1.1. Να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και 

πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους, μεταλλικοί, τροχήλατοι, με τέσσερις (4) 

τροχούς.  1.2. Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, 

εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων. 1.3. Η κατασκευή τους να είναι 

σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN840:2012 ή νεότερη ισχύουσα έκδοση της 

(συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, 

απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). 
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Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η σχετική πιστοποίηση. 1.4. Να έχουν 

μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις. 1.5. Να υπάρχει 

δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 1.6. Να 

υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην 

Ελληνική γλώσσα, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό στην Αγγλική γλώσσα συνοδευόμενο 

από ελληνική μετάφραση, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά αυτών. 1.7. Η διαδικασία ηλεκτροσυγκόλλησης του εργοστασίου 

κατασκευής των μεταλλικών κάδων θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 3834 από 

διαπιστευμένο φορέα Γ2. ΚΑΔΟΣ 2.1.  Η χωρητικότητα σε απορρίμματα (lt) να είναι 

τουλάχιστο 1045 λίτρα.  2.2. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην 

καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή χρήση και να 

δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. 2.3.  Κυρίως Σώμα 

2.3.1. Το κυρίως σώμα των κάδων  (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι 

από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα ή αλουμινόφυλλα και να φέρει ειδικές 

ενισχύσεις / πρεσαριστές νευρώσεις, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των 

τοιχωμάτων του κατά τη χρήση. 2.3.2. Να έχει κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης 

πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη 

μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την πλήρη και 

εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από 

τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων. 

2.3.3. Να έχει πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για 

την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων. 2.3.4. Το χείλος των 

κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα 

διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες.  2.3.5.  Οι κάδοι να 

είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστο 1,2 χιλιοστά. Να 

αναφερθούν τα σχετικά πάχη κατασκευής σώματος και πυθμένα των κάδων. 2.3.6. Οι 

κάδοι να είναι κατασκευασμένοι με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση ISO 1461 

από διαπιστευμένο φορέα (ή ισοδύναμο) μετά την πλήρη συγκόλληση και 

ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών (για αντιδιαβρωτική προστασία και λεία 

όσο το δυνατόν επιφάνεια), σε πλήρες μπάνιο εγγυημένης καθαριότητας 99,95% σε 

ακατέργαστο ψευδάργυρο. 2.3.7. Να αναφερθεί το πάχος γαλβανίσματος, το οποίο 

δεν πρέπει να είναι μικρότερο των εβδομήντα μικρών (70 μm) ή 500 gr/m2 σε 

οποιοδήποτε σημείο του κάδου. 2.3.8. Να έχει ισχυρά τοιχώματα κατάλληλα 



Αριθμός Απόφασης: 592 / 2019 

9 

 

ενισχυμένα κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου. 2.3.9. Οι συγκολλήσεις 

των χαλυβδοελασμάτων να είναι συνεχείς και στεγανές και να είναι εσωτερικά του 

κάδου, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά του και με τρόπο που να αποκλείει 

διάκενα μεταξύ των χαλυβδοελασμάτων. 2.3.10. Να εξασφαλίζεται η επίτευξη 

ισχυρής αντοχής του κάδου και των συγκολλήσεων σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, 

σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία 

(UV). 2.3.11. Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία από 

την πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των 

απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα. 

2.3.12. Να έχουν κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm σε 

κάθε γωνία περιμετρικά του κάδου ή τοποθετημένα αντανακλαστικά πρισματικά 

στοιχεία (συμβατά με αυτά που τοποθετούνται στα στηθαία ασφάλειας), ακρυλικού 

υλικού, κόκκινου χρώματος, ορθογωνικής διατομής σταθερά στερεωμένων στο σώμα 

του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). Το αυτοκόλλητο θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο από πρισματική ανακλαστική μεμβράνη και να συμμορφώνεται με το 

ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12899. 2.3.13. Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να 

εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων. 2.3.14. Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με 

πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή 

στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας 

υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. 2.3.15. Να έχει 

τουλάχιστο τέσσερις (4) χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής χειρολαβές για τον άνετο 

και ασφαλή χειρισμό του κάδου και δύο (2) πρόσθετες στο μεσαίο τμήμα, βιδωτές, 

μήκους τουλάχιστον 30 cm.  2.3.16. Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος 

με ηλεκτροστατική βαφή τύπου RAL σε χρώμα πράσινο. Η διαδικασία βαφής θα είναι 

πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9227 από διαπιστευμένο φορέα. 2.3.17. Στην 

πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εμβαδού 

κατάλληλη για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας. Στη 

θέση αυτή θα βρίσκεται ευδιάκριτη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής στην οποία θα 

αναγράφονται τα εξής:  ................ ΕΤΟΣ 2018 ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 2.3.18. 

Να υπάρχει μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο PVC τοποθετημένο πάνω στον κάδο 

όπου θα αναφέρονται ο οίκος κατασκευής, η ημερομηνία και ο αύξοντας αριθμός 

κατασκευής, η νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, το ωφέλιμο φορτίο κάδου 
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εκφρασμένο σε kg, το ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία του 

προμηθευτή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840). 2.3.19. Να υπάρχει μεταλλικός στιβαρός 

ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο 

άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος 

βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόμιο). Ο ποδομοχλός θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος από στρατζαριστό ενισχυμένου τύπου τουλάχιστον 40×20 mm και 

θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στον πυθμένα του κάδου. Ο 

ποδομοχλός θα φέρει αμορτισέρ κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από διαπιστευμένο 

φορέα, για το ομαλό κλείσιμο του καπακιού, και λάμες ανύψωσης ικανού πάχους 

τουλάχιστο 6mm, με πρόσθετη επίσης θερμή επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να 

προστατεύεται αποτελεσματικά από την διάβρωση και να διαθέτει κατάλληλο σχήμα, 

ώστε να παρέχει ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 350 χιλιοστών, και να απέχει από το 

έδαφος τουλάχιστον 250 χιλιοστά, έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ακόμη και σε 

περίπτωση που αυτός θα βρίσκεται πάνω από κράσπεδο πεζοδρομίου. Το πλαστικό 

καπάκι θα πρέπει να φέρει ενισχυτική λάμα προστασίας του, πάχους τουλάχιστον 

1,25 χιλιοστών και μήκους τουλάχιστο 30 cm. 2.3.20. Να πλένονται εύκολα για 

καλύτερη υγιεινή και να είναι κατάλληλοι για πλύση σε ειδικό όχημα πλύσης κάδων 

(καδοπλυντήριο). 2.3.21. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι εντελώς από αιχμηρές 

ακμές σε ολόκληρη την επιφάνειά τους για μεγαλύτερη ασφάλεια εργασίας. 2.4. 

Ανάρτηση κάδου 2.4.1. Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει να 

φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα δύο ισχυρούς μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από 

σωλήνα βαρέως τ -2 χιλιοστών, πάχους τουλάχιστον 4 

χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών, πρόσθετες ειδικές χειρολαβές ανάρτησης, 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του. 2.4.2. Έκαστος 

πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου τουλάχιστο 400 kg. 

2.4.3. Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό 

μηχανισμό τύπου χτένας και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα). Επιθυμητή η ύπαρξη 

και συστήματος τύπου χειρολαβής. 2.5. Τροχοί 2.5.1. Τέσσερις αθόρυβοι, 

ανεξάρτητοι, τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα 

περιστροφής 360 μοίρες με μεταλλική ζάντα.  2.5.2. Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή 

φορτίου ο καθένας τουλάχιστο 200kg. 2.5.3. Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες 

εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης βαρέως τύπου, από χαλυβδοέλασμα 

πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών, και η ενσωμάτωση να επιτυγχάνεται με τέσσερις (4) 
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ανοξείδωτους κοχλίες με τα αντίστοιχα περικόχλια  ασφαλείας. 2.5.4.  Ύπαρξη 

ποδόφρενου στους δύο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του 

κάδου ή κεντρικό σύστημα πέδησης, που θα επενεργεί στους δύο εμπρός, κατά 

μήκος του κάδου τροχούς και θα χειρίζεται με ποδομοχλό, η δε κλειδαριά, μαζί με το 

κλειδί της, να είναι μεταλλική, κατά DIN 22.417 ή ισοδύναμο, και να βρίσκεται, στην 

εμπρός δεξιά πλευρά του κάδου σε συμφωνία με το ΕΝ 840.  2.6. Οι διαστάσεις των 

κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή 

απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και 

πλυντηρίων κάδων). 2.7. Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία 

του κατασκευαστικού οίκου τους. Γ3. ΚΑΠΑΚΙ 3.1. Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό 

καπάκι, με διπλό τοίχωμα πάχους 5 cm (2,5+2,5), που του προσδίδει ανθεκτικότητα. 

3.2. Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της 

βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή. 3.3. Να είναι κατασκευασμένο από 

υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο. 3.4. Να έχει τουλάχιστο δύο (2) 

χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα. 3.5. Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του 

παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες 

καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να μην 

επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία. 3.6. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των 

κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 

προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 

ανοικτό. 3.7. Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του 

κάδου στο απορριμματοφόρο όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι 

εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση μεγάλης σωματικής δύναμης. 3.8. 

Υποχρεωτικά να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μεντεσέδων σύνδεσης του 

καπακιού με το κυρίως σώμα του κάδου. 3.9. Το καπάκι θα είναι σε χρώμα πράσινο.  

3.10. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί 

στην α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 3.11. Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή 

διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να 

μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα. 3.12. Θα πρέπει στο 

καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το 

έτος κατασκευής. Γ4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 

διαπιστευμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε 

επίσημη μετάφραση αυτής. 4.1. O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει 
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πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα 

τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους 

τμημάτων, όπως το μεταλλικό σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος 

και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού. 4.2. O προμηθευτής των κάδων πρέπει 

να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού για την εμπορεία και 

τεχνική υποστήριξη. 4.3. O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει 

πιστοποίηση συμμόρφωσης με πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή 

άλλο ισοδύναμο για κατασκευή του υπό προμήθεια είδους, είτε ολόκληρου, είτε των 

επιμέρους τμημάτων (σώμα, καπάκι, τροχοί). 4.4. Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι 

σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14. 4.5. Πιστοποιητικά 

ποιότητας ηλεκτροσυγκόλλησης κατά την παράγραφο 1.7 ανωτέρω. 4.6. 

Πιστοποιητικό πρόσφυσης ψευδαργύρου κατά την παράγραφο 2.3.6 ανωτέρω 4.7. 

Πιστοποιητικό για τη διαδικασία βαφής κατά την παράγραφο 2.3.16 ανωτέρω 4.8. 

Πιστοποιητικό για το αμορτισέρ κατά την παράγραφο 2.3.19 ανωτέρω 4.9.  

Πιστοποίηση της παραγράφου 1.3. ανωτέρω. Γ5. ΒΑΡΗ 5.1. Το βάρος κενού 

πλήρως συγκροτημένου κάδου να μην ξεπερνάει τα 130 kg. 5.2.  Ωφέλιμο φορτίο 

κάδου τουλάχιστο 440 kg. Γ6. ΔΕΙΓΜΑ Προκειμένου να διαπιστωθούν και να 

αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε 

προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 10 

ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα 

των προσφερομένων κάδων. Γ7. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7.1.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει 

τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): 7.1.1. Εγγύηση καλής 

λειτουργίας για τον πλήρη κάδο τουλάχιστο δύο (2) έτη. Η εγγύηση να είναι 

ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό 

χειρισμό. 7.1.2. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα 

της Αναθέτουσας Αρχής, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του 

Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή. 7.1.3. Εγγύηση 

κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς 
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κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια,  που δεν θα είναι μικρότερη από 10 

έτη, που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών 

στην Αναθέτουσα Αρχή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή). 7.1.4. Διάστημα 

παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον 

Προμηθευτή), που δεν θα είναι μεγαλύτερο από 10 ημέρες. 7.1.5. Η ανταπόκριση του 

συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να 

γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί 

βλάβης. 7.1.6. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 

9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό. 7.2.  Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το 

δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο 

τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου. 7.3. Να δοθεί έγγραφη 

δέσμευση έκπτωσης (%) στον παραπάνω τιμοκατάλογο, που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από 25%. […] ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Α. 

Όλα τα στοιχεία του φακέλου τεχνικών προσφορών θα υποβληθούν στην Ελληνική 

γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια που μπορούν να 

είναι στην Αγγλική γλώσσα συνοδευόμενα από ελληνική μετάφραση. Όπου στο 

παρόν άρθρο ζητείται Δήλωση, νοείται υπεύθυνη δήλωση κατά το νόμο. Απαιτείται η 

υποβολή όλων των ακόλουθων στοιχείων υποχρεωτικά, εκτός αν ρητά αναφέρονται 

ως προαιρετικά ή επιθυμητά.  Σημειώνεται ότι : - Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 

υποβάλει μόνο μία κύρια προσφορά,  για το σύνολο των ειδών. Σε περίπτωση που 

κάποιος προμηθευτής υποβάλει περισσότερες προσφορές ανά είδος τότε όλες θα 

απορρίπτονται. - Πρέπει επίσης απαραίτητα, οι προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του κάθε 

προσφερθέντος προϊόντος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν από τα επίσημα 

έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή, εφόσον ζητηθούν. Β. Για τα είδη (Α) 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΧΟΥΣ, 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  240 LT, (Β) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt και / ή (Γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, με την Τεχνική 

προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δίδονται ανά προσφερόμενο είδος: Β.1.  Οι 

πιστοποιήσεις των παραγράφων 1.3 του άρθρου 3 (σχετικά με τη συμφωνία με τη 

σειρά προτύπων EN840:2012 ή νεότερη ισχύουσα έκδοση της),  Β.2.  Τεχνικά 
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φυλλάδια (PROSPECTUS), όπως στις παραγράφους 1.6 του άρθρου 3. Β.3. 

Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή με δομή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων (άρθρο 3), όπου θα παρουσιάζονται όλα τα 

τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου προϊόντος, ώστε για να ελεγχθεί η συμφωνία 

του με τις τεχνικές προδιαγραφές.  Β.4.  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο του διαγωνιζόμενου για εμπορία 

και τεχνική υποστήριξη. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο του κατασκευαστή για κατασκευή του υπό 

προμήθεια είδους, είτε ολόκληρου, είτε των επιμέρους τμημάτων (σώμα, καπάκι, 

τροχοί). Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001 ή άλλο ισοδύναμο του κατασκευαστή για κατασκευή του υπό προμήθεια 

είδους, είτε ολόκληρου, είτε των επιμέρους τμημάτων (σώμα, καπάκι, τροχοί). Β.5.  

Δήλωση για την επίδειξη δείγματος των προσφερόμενων ειδών, κατά τα οριζόμενα 

στις παραγράφους 6 του άρθρου 3 (Α6, Β6, Γ6).  Β.6.  Δηλώσεις εγγυήσεων καλής 

λειτουργίας, κατασκευής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης κατά τα οριζόμενα 

στις παραγράφους 7 του άρθρου 3 (Α7, Β7, Γ7). Β.7.  Πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14, για τα είδη (Β) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt και / ή (Γ) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, 

κατά τις παραγράφους Β.4.4 και / ή Γ.4.4  Β.8.  Πιστοποιητικό ποιότητας 

ηλεκτροσυγκόλλησης, για το είδος (Γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, κατά την παράγραφο Γ.4.5  Β.9.  

Πιστοποιητικό πρόσφυσης ψευδαργύρου, για το είδος (Γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, κατά την 

παράγραφο Γ.4.6 Β.10.  Πιστοποιητικό για τη διαδικασία βαφής, για το είδος (Γ) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, 

κατά την παράγραφο Γ.4.7 Β.11.  Πιστοποιητικό για το αμορτισέρ, για το είδος (Γ) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 lt, 

κατά την παράγραφο Γ.4.8 Β.12.  Εφ’ όσον οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν 

τα προσφερόμενα υλικά σε δικό τους εργοστάσιο οφείλουν να επισυνάψουν 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα 

κατασκευαστούν ή από τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 
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στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, μέσα στον 

αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.  Η δήλωση αυτή με ποινή 

αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική 

Γλώσσα. Στην περίπτωση βεβαίωσης του επίσημου εισαγωγέα για να γίνει δεκτή η 

παραπάνω δήλωση, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ρητή επιβεβαίωση του 

δηλούντος ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή. Β.13. Δήλωση του τόπου και του χρόνου 

παράδοσης (άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων) Β.14.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του 

διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, καμία άλλη επιφύλαξη που 

μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους όρους της 

δημοπρασίας […]».  

10. Επειδή, αναφορικά με τον πρώτο λόγο της προσφυγής, ο οποίος κρίνεται 

αβάσιμος, λεκτέα τα ακόλουθα: Όπως προκύπτει από τους επίμαχους όρους της 

διακήρυξης για τους μεταλλικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 

1.100 lt, ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό περί πρόσφυσης 

ψευδαργύρου, ότι δηλαδή οι κάδοι είναι κατασκευασμένοι με πρόσθετη θερμή 

επιψευδαργύρωση ISO 1461 από διαπιστευμένο φορέα (ή ισοδύναμο) μετά την 

πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών (για 

αντιδιαβρωτική προστασία και λεία όσο το δυνατόν επιφάνεια), σε πλήρες μπάνιο 

εγγυημένης καθαριότητας 99,95% σε ακατέργαστο ψευδάργυρο. Σε εκπλήρωση της 

ανωτέρω διαγωνιστικής απαίτησης ο παρεμβαίνων προσκόμισε στον φάκελο της 

προσφοράς του (με αριθμό 117838) το συνημμένο με αριθμό 20 έγγραφο, με τίτλο 

«ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΕΒΕ (ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ)» το οποίο 

αποτελεί το αιτούμενο πιστοποιητικό ISO 1461 από διαπιστευμένο φορέα (καθώς 

φέρει αριθμό 1427/2018). Ως εκ τούτου ορθώς η Αναθέτουσα Αρχή έκανε τεχνικώς 

αποδεκτή την προσφορά του παρεμβαίνοντα, ενώ πουθενά από το σώμα της 

διακήρυξης δεν τίθενται περαιτέρω προϋποθέσεις περί του ποιος είναι 

διαπιστευμένος φορέας. Ως εκ των ανωτέρω, απορρίπτεται ο σχετικός ισχυρισμός 

του προσφεύγοντα ως αβάσιμος.  
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11. Επειδή, αναφορικά με τον δεύτερο λόγο της προσφυγής, ο οποίος 

κρίνεται αβάσιμος, λεκτέα τα ακόλουθα: Όπως προκύπτει από τους επίμαχους 

όρους της διακήρυξης για τους μεταλλικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt, ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ότι οι 

κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14. Σε 

εκπλήρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής απαίτησης ο παρεμβαίνων προσκόμισε 

στον φάκελο της προσφοράς του (με αριθμό 117838) το συνημμένο με αριθμό 27 

έγγραφο, με τίτλο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 3744 2010», το οποίο 

αποτελεί το αιτούμενο πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό 

προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14.ISO 1461 και φέρει αριθμό 5570. Ως εκ τούτου 

ορθώς η Αναθέτουσα Αρχή έκανε τεχνικώς αποδεκτή την προσφορά του 

παρεμβαίνοντα, ενώ πουθενά από το σώμα της διακήρυξης δεν τίθενται περαιτέρω 

προϋποθέσεις περί του ποιος οφείλει να χορηγήσει το πιστοποιητικό ή ποιος είναι 

διαπιστευμένος φορέας. Ως εκ των ανωτέρω, απορρίπτεται ο σχετικός ισχυρισμός 

του προσφεύγοντα ως αβάσιμος.  

12. Επειδή, αναφορικά με τον τρίτο λόγο της προσφυγής, ο οποίος κρίνεται 

αβάσιμος, λεκτέα τα ακόλουθα: Όπως προκύπτει από τους επίμαχους όρους της 

διακήρυξης για τα υπό προμήθεια αγαθά ο προσφέρων οφείλει, στην περίπτωση 

που δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος τα προσφερόμενα υλικά σε δικό του εργοστάσιο, να 

επισυνάψει υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο 

οποίο θα κατασκευαστούν ή από τον επίσημο εισαγωγέα στην Ελλάδα, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 

δήλωση, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. Σε 

εκπλήρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής απαίτησης ο παρεμβαίνων προσκόμισε 

στον φάκελο της προσφοράς του (με αριθμό 117838) το συνημμένο με αριθμό 22 

έγγραφο, με τίτλο «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ................ - ΤΡΟΧΟΙ», το οποίο 

αποτελεί την αιτούμενη υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου που θα κατασκευάσει τους τροχούς των κάδων στον διαγωνισμό. Ως εκ 

τούτου ορθώς η Αναθέτουσα Αρχή έκανε τεχνικώς αποδεκτή την προσφορά του 

παρεμβαίνοντα, ενώ απορρίπτεται ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντα ως 

αβάσιμος.  
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13. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή πρέπει να 

απορριφθεί και να γίνει δεκτή η παρέμβαση.  

14. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να καταπέσει το 

παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρο 363 Ν.4412/2016). 

Για τους λόγους αυτούς 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 

Δέχεται την παρέμβαση. 

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στις 15-05-2019 και εκδόθηκε 

στον ίδιο τόπο την 03-06-2019. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη                                             Ευαγγελία Ζαφειράτου   

 


