
 

                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΡΟΘΗΚΗΣ 
Διεφκυνςθ: Μικελι 6, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12241  

Τθλζφωνα Τμ. Ρρομθκειϊν : 213.2044.878 

Fax Τμ. Ρρομθκειϊν : 213.2044.880 

E-mail Τμ. Ρρομθκειϊν : promithies@egaleo.gr  

Τμιμα – 1 : Κ.Α. : 20.7131.011  140.000,00 € - CPV : 34144431-8 

Τμιμα – 2 : Κ.Α. : 20.7132.008  110.000,00 € - CPV : 34142000-4 

Τμιμα – 3 : Κ.Α. : 20.7132.009  130.000,00 € - CPV : 42415100-9 

Τμιμα – 4 : Κ.Α. : 20.7132.013  170.000,00 € - CPV : 34144512-0 

Α. Μ. : 22/25901/23-10-2018 

 

 

ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ  

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

«Ρρομικεια Τροχαίου Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τθν Διεφκυνςθ 

Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ του Διμου»   

 

Ανακζτουςα Αρχι:  

 

 

 

Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%):  

ΡΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΡΕΝΗΝΤΑ χιλιάδεσ ευρϊ (550.000,00 €) 

ΑΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΥΞΗΣ: 22/25901/23-10-2018 

 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2018 
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Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου 

Ρόλθ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 12243 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL302 

Τθλζφωνο 213.2044.800 -  210.3427066 

Φαξ 213.2044.880 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@egaleo.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ 1. Διαδικαςτικοφ τφπου : 

Τμιμα Ρρομθκειϊν (1οσ Προφοσ) 

Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου  

ΤΚ 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ 

Κα ΒΑΗΟΥ ΣΡΥΙΔΟΥΛΑ 

Τθλ. 213.2044878 – fax 213.2044880 

email : promithies@egaleo.gr 

2. Τεχνικοφ τφπου :  

Τμιμα Μελετϊν & Αποκικθσ 

Μικελι 6  - ΤΚ 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ 

Κοσ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ 

Τθλ. 210.3475734 – fax 210.3479087 

e-mail : meletes.egaleo@gmail.com  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.aigaleo.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http://www.aigaleo.gr /   

mailto:promithies@egaleo.gr
mailto:promithies@egaleo.gr
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http://www.aigaleo.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σελίδα 3 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Το κόςτοσ των ςυμβάςεων που κα προκφψουν κα καλυφκεί από μζροσ εγκεκριμζνου τοκοχρεωλυτικοφ 
δανείου ςυνολικοφ ποςοφ 1.100.000,00 € (και ςυγκεκριμζνα 550.000 € για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ) και με διάρκεια εξόφλθςθσ 10 ζτθ. Φορζασ χρθματοδότθςθσ των ςυμβάςεων που κα 
προκφψουν είναι το Ταμείο Ραρακατακθκϊν & Δανείων από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ 
Επενδφςεων (50%) ,ενδεικτικό επιτόκιο Κυμαινόμενο με βάςθ το Euribor 12μινου + 2,32% 
αναπροςαρμοηόμενο τθν 1/1 εκάςτου ζτουσ- και από πόρουσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν & Δανείων 
(50%) ,ενδεικτικό επιτόκιο Κυμαινόμενο με βάςθ το Euribor 12μινου + 4,30% περικϊριο 
αναπροςαρμοηόμενο τθν 1/1 εκάςτου ζτουσ-.  
Τα παραπάνω κα βαρφνουν τουσ ςχετικοφσ ΚΑ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2019  
 

Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει τισ ακόλουκεσ ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2019  του Διμου μασ : 

 

Κωδικόσ Αρικμόσ Τίτλοσ ΡΟΣΟ 

20.7131.011 Προμικεια ενόσ αναρροφθτικοφ ςαρϊκρου 3 – 4 κ.μ. 140.000 € 

20.7132.008 
Προμικεια ενόσ μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ με ανατρεπόμενθ 
καρότςα και γερανό με αρπάγθ 

110.000 € 

20.7132.009 Προμικεια ενόσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 130.000 € 

20.7132.013 Προμικεια ενόσ διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ 170.000 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 550.000 € 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ρρομικεια Τροχαίου Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τθν καλφτερθ 
και αποδοτικότερθ εκτζλεςθ του ζργου τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ προσ του πολίτεσ.   

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Διμοσ ενδιαφζρεται για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ προμικειασ των παρακάτω 
καινοφριων οχθμάτων (εφεξισ και για τθν παροφςα διακιρυξθ όπου αναφζρεται θ λζξθ «όχθμα» νοείται 
όχθμα ι μθχάνθμα ζργου) τα οποία κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

Α/Α CPV Ρεριγραφι Είδουσ 

1 34144431-8 Προμικεια ενόσ αναρροφθτικοφ ςαρϊκρου 3 – 4 κ.μ. 

2 34142000-4 
Προμικεια ενόσ μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ με ανατρεπόμενθ 

καρότςα και γερανό με αρπάγθ 

3 42415100-9 Προμικεια ενόσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 

4 34144512-0 Προμικεια ενόσ διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ 

 

Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι ΤΕΣΣΕΑ (4) τμιματα: 

 ΤΜΗΜΑ 1 : «Ρρομικεια ενόσ αναρροφθτικοφ ςαρϊκρου 3 – 4 κ.μ.», εκτιμϊμενθσ αξίασ 140.000 € 
με ΦΡΑ,  
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 ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμικεια ενόσ μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ με ανατρεπόμενθ καρότςα και γερανό 

με αρπάγθ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  110.000 € με ΦΡΑ 

 ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμικεια ενόσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και αρκρωτό)», εκτιμϊμενθσ αξίασ  
130.000 € με ΦΡΑ 

 ΤΜΗΜΑ 4 : «Προμικεια ενόσ διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  
170.000 € με ΦΡΑ 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα από τον κάκε προςφζροντα.  

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε ΤΕΣΣΕΑ (4) 
τμιματα.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 550.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24 
% (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24%: 443.548,387 € και Φ.Ρ.Α. 24%: 106.451,613 €). Αναλυτικότερα : 

 

ΤΜΗΜΑ Ρεριγραφι Είδουσ 
Ενδεικτικζσ τιμζσ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α. € 

Ενδεικτικζσ τιμζσ 

με Φ.Ρ.Α. 24% € 

1 
Προμικεια ενόσ αναρροφθτικοφ ςαρϊκρου  

3 – 4 κ.μ. 
112.903,225 140.000,00 

2 Προμικεια ενόσ μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ με 

ανατρεπόμενθ καρότςα και γερανό με αρπάγθ 
88.709,677 110.000,00 

3 Προμικεια ενόσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και 

αρκρωτό) 
104.838,709 130.000,00 

4 Προμικεια ενόσ διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου 

πρζςασ 
137.096,774 170.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 443.548,387 550.000,00 

 

 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  Για τθν παροφςα ςφμβαςθ ΔΕΝ Ρροβλζπεται δικαίωμα 
αφξθςθσ ι μείωςθσ  κατά τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15% που 
προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 παρ. 1 & 105 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016. 

 Η διάρκεια των ςυμβάςεων που κα προκφψουν ορίηεται  ςε 5 μινεσ (150 θμζρεσ). 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφβαςθσ δίδεται ςτο «Ραράρτθμα Ι: 
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφβαςθσ» τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.   

 

Θ ςφβαςθ κα ανατεκεί µε το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ (Άρκρο 86 ν.4412/2016) .   

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

 του άρκρου 47 του ν. 4472/2017 – Τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4412/2016 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ  Διατάκτεσ” 
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 του π.δ. 38/ΦΕΚ Α 63/04.05.2017 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν» 

 του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/04-05-2017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..), 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Σθν υπ’ αρικ. Πρωτ. 95359/26-09-2016 Ανακοίνωςθ ζγκριςθσ του ςχετικοφ δανείου από το Σαμείο 
Παρακατακθκϊν και Δανείων προκειμζνου για τθν χρθματοδότθςθ τθσ παροφςασ προμικειασ 

  Σο με αρ. πρωτ. 38737/14488/28-06-2017 (ΑΔΑ : 6Η1ΧΟΡ1Κ-ΘΘ8) ζγγραφο τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Αττικισ με το οποίο ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ θ αγορά από το ελεφκερο εμπόριο των οχθμάτων που 
περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

 Σισ πιςτϊςεισ που ζχουν εγγραφεί ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό εξόδων του Διμου Αιγάλεω οικ. 
ζτουσ 2019  

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ο διαγωνιςµόσ κα πραγµατοποιθκεί µε χριςθ τθσ πλατφόρµασ του Εκνικοφ Συςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν 
∆θµοςίων Συµβάςεων (Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ.) µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
ςυςτιµατοσ, µζχρι τθν καταλθκτικι θµεροµθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα προκιρυξθ,  ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ςε θλεκτρονικό φάκελο ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο Ν.4155/13 (Φ.Ε.Κ./120/Α/29-05-2013) και 
ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/2013.  

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ  

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

∆ιαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ. 

21/01/2019 

 

ΩΑ: 11:00 π.μ. 

28/02/2019 

 

ΩΑ: 11:00 π.μ. 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 28/02/2019 .και ϊρα 11:00 π.μ. 
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Ο διαγωνιςµόσ κα διενεργθκεί (θλεκτρονικι αποςφράγιςθ) µε χριςθ τθσ πλατφόρµασ του Εκνικοφ 

Συςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων Συµβάςεων (Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ.), 4 εργάςιµεσ θµζρεσ µετά τθν καταλθκτικι 

θµεροµθνία υποβολισ των προςφορϊν,  δθλαδι  τθν  06/03/2019  και ϊρα 11:00 π.μ..   

 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θµεροµθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθµα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
µζςω του ςυςτιµατοσ βεβαιϊνεται αυτόµατα από το ςφςτθµα µε υπθρεςίεσ χρονοςιµανςθσ ςφµφωνα µε 
τα οριηόµενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 και το άρκρο 6 τθσ Υ.Α. Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ 
λεπτοµζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων Συµβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ.)»   

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 14/01/2019  
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε τουσ Συςτθμικοφσ Αφξοντεσ Αρικμοφσ : 67727, 67728, 67729,67730 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. «Θ ΡΟΛΘ ΜΑΣ» 

2. «ΓΕΝΙΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ» 

3. «ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ & ΡΛΕΙΣΤΘΙΑΣΜΩΝ» 

4. «ΕΣΤΙΑ» 

 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   www.aigaleo.gr   

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 22/25901/23-10-2018 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί 
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν 
παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά 

3. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

5. Υποδείγματα Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα Κάκε μορφισ 
επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  

 η) τουσ όρουσ ότι:  

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ 
τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και  
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ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
τζλοσ χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν,  

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 
και  

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ζνωςθ ι θ 
ςφμπραξθ υποχρεοφται να περιβλθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, εφ’ 
όςον θ περιβολι τθσ ςυγκεκριμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. (παρ. 4 
άρκρο 19 του ν. 4412/2016).  

3. Για τθ ςυµµετοχι τουσ ςτο διαγωνιςµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείσ (προµθκευτζσ) 
απαιτείται:  

α) να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφµενθ από πιςτοποιθµζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ, και  

β) να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθµα (Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ. - ∆ιαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ.  

Οι οικονοµικοί φορείσ – χριςτεσ αιτοφνται µζςω του ςυςτιµατοσ και από τον ςφνδεςµο “εγγραφείτε ωσ 
οικονοµικόσ φορζασ”  τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και 
αποδεχόµενοι τουσ όρουσ χριςθσ του)  ταυτοποιοφµενοι ωσ εξισ:  

- Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικµό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιοφνται µε χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνοµα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί 
κατζχουν από το ςφςτθµα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραµµατείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθµάτων. Εφόςον γίνει 
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θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τµιµα Ρρογραµµατιςµοφ και Στοιχείων τθσ 
∆ιεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρροµθκειϊν τθσ Γενικισ ∆ιεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρροµθκειϊν.   

- Οι οικονοµικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν µελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 
διακζτουν ελλθνικό Αρικµό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυµπλθρϊνοντασ 
τον αρικµό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιοφνται µε χριςθ των 
διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθµα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ 
εγγραφι του χριςτθ από το Τµιµα Ρρογραµµατιςµοφ και Στοιχείων τθσ ∆ιεφκυνςθσ Ρολιτικισ 
Ρροµθκειϊν τθσ Γενικισ ∆ιεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρροµθκειϊν.  

- Οι οικονοµικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται 
από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ:  

1. είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραµµζνθ µε επίςθµθ µετάφραςθ ςτθν ελλθνικι  

2. είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε µορφι αρχείου .pdf µε επίςθµθ µετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι,  ςφµφωνα µε τουσ προβλεπόµενουσ όρουσ ςτο κράτοσ µζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονοµικοφ 
φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελµατικό ι εµπορικό µθτρϊο, 
προςκοµιηόµενα εντόσ τριϊν (3) εργάςιµων θµερϊν και ςε ζντυπθ µορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ 
αντίγραφο) ςτθν αρµόδια υπθρεςία.  

Το αίτθµα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά µζςω του 
Συςτιµατοσ. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθµερϊνεται από το Σφςτθµα ι  µζςω θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου 
ςχετικά µε τθν εξζλιξθ του αιτιµατοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθµα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ 
χριςτθσ λαµβάνει ςφνδεςµο ενεργοποίθςθσ λογαριαςµοφ ωσ πιςτοποιθµζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν 
ενεργοποίθςθ του λογαριαςµοφ του.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται 
ςτο ποςοςτό 1% του προχπολογιςμοφ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, του κάκε τμιματοσ (ομάδασ) 
για τθν οποία κατακζτει προςφορά. 

Κατά ςυνζπεια υποβάλλεται μία μόνο εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Αναλυτικά ανά ΤΜΘΜΑ, το 
ελάχιςτο φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ για τα ΤΜΘΜΑΤΑ του προκθρυςςόμενου αντικειμζνου, είναι: 

Α/Α Ρεριγραφι Τμθμάτων 
Εκτιμϊμενο Ροςό 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 
Ροςό Εγγυθτικισ 
Επιςτολισ 1% (€) 

1 
Προμικεια ενόσ αναρροφθτικοφ ςαρϊκρου  

3 – 4 κ.μ. 
112.903,225 1.129,032 

2 
Προμικεια ενόσ μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ με 

ανατρεπόμενθ καρότςα και γερανό με αρπάγθ 
88.709,677 887,096 

3 Προμικεια ενόσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 104.838,709 1.048,387 

4 Προμικεια ενόσ διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ 137.096,774 1.370,967 

 

Στο Ραράρτθμα V υπάρχει το υπόδειγμα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
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2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ 
ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
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τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

 

2.2.3.3 Δεν προβλζπεται παρζκκλιςθ  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
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αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 με αντικείμενο που ςχετίηεται με τθν ςυγκεκριμζνθ προμικεια.  

Να κατατεκεί ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ.  

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν τθν αναγκαία οικονομικι και χρθματοδοτικι 
ικανότθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Συγκεκριμζνα απαιτείται να διακζτουν :  

 

 Βεβαίωςθ τράπεηασ με τθν οποία αποδεικνφεται ότι θ χρθματοπιςτωτικι του ικανότθτα καλφπτει τον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ εκδοκείςα κατά το τρζχον ζτοσ του διαγωνιςμοφ. Στα δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ (πριν τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ) ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει ζγγραφθ 

τραπεηικι βεβαίωςθ όπου κα αναφζρεται θ ςυνεργαςία με τον προςφζροντα και όπου κα δθλϊνεται 

ότι το όριο τθσ πιςτολθπτικισ του ικανότθτασ για χρθματοδότθςθ κατά το τρζχον ζτοσ καλφπτει τον 

προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ με φπα για τα είδθ ςτα οποία ςυμμετζχει. 

 Γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ζτθ 2015-2016-2017. Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

ορίηεται για τθν παροφςα διακιρυξθ (ελάχιςτθ απαίτθςθ) ίςοσ με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ 

για το Τμιμα ι το ςφνολο των Τμθμάτων τθσ διακιρυξθσ που ςυμμετζχει ο οικονομικόσ φορζασ, 

εκτόσ από δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςχετικά με τουσ ειδικοφσ κινδφνουσ που 

αφοροφν τθ φφςθ των υπθρεςιϊν (πρβλ. άρκρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016). Σε καμία περίπτωςθ 

δεν πρζπει να υπάρχει αρνθτικόσ ιςολογιςμόσ ακροιςτικά και για τα τρία ζτθ. 
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Στα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (πριν τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ) ο οικονομικόσ φορζασ κα 

προςκομίςει αντίγραφο ι απόςπαςμα των δθμοςιευμζνων οικονομικϊν ιςολογιςμϊν τθσ 

επιχείρθςθσ, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν 

χριςεων  που προθγοφνται του ζτουσ του διαγωνιςμοφ.  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει -  δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν - 

δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ για τρεισ (3) διαχειριςτικζσ τουσ, τότε μπορεί να υποβάλει ιςοδφναμα 

λογιςτικά ζγγραφα ι άλλα  επίςθμα ζγγραφα ι φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν 

Δθλϊςεων.   

Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κατά χρονικό διάςτθμα που δεν 

επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον 

υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό.  

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 

τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ςυνολικόσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ 

διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ με το 100% του 

προχπολογιςμοφ. 

Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 

διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία ςφςταςθσ ζναρξθσ  

των δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα.  

Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ προςϊπων, πρζπει να υποβάλει τα 

ανωτζρω ζγγραφα χωριςτά για κακζνα από τα μζλθ τθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι επιτρζπεται θ μερικι 

κάλυψθ των προχποκζςεων από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ αρκεί αυτζσ να καλφπτονται ςυνολικά.  

 Κατάλογοσ των κυριότερων παραδόςεων όμοιων ι παρόμοιων οχθμάτων ι μθχανθμάτων ζργου με το 

αντικείμενο ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ του καταςκευαςτι ι του προμθκευτι ςτο δθμόςιο ι ςε ιδιϊτεσ 

τουλάχιςτον ςτθν τριετία 2015-2016-2017 ι και για μεγαλφτερθ περίοδο μζχρι και δεκαετίασ (2007-

2017). Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι με πιςτοποιθτικά 

που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι ι τον οικονομικό φορζα, εάν δε ο αποδζκτθσ 

είναι ιδιωτικόσ φορζασ με βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ι του οικονομικοφ φορζα  με αναφορά του 

αντιςτοίχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. Εάν ο οικονομικόσ 

φορζασ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κατά χρονικό διάςτθμα μικρότερο του ωσ 

άνω κακοριηόμενου χρονικοφ ορίου, υποβάλλει, τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το 

διάςτθμα αυτό.  

 Υπεφκυνθ Διλωςθ για τον χρόνο δραςτθριοποίθςθσ του καταςκευαςτι και του προμθκευτι ςτθν 

καταςκευι, προμικεια και τθν τεχνικι υποςτιριξθ όμοιων ι παρόμοιων τφπων υπερκαταςκευϊν. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα            

Με τθν προςφορά κα κατατεκοφν θλεκτρονικά τα κάτωκι τα οποία και κα πρζπει να προςκομιςκοφν εντόσ 
3 εργαςίμων θμερϊν ςτο Ρρωτόκολλό του Διμου: 

 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να κατακζςουν : 

• Κατάλλθλθ Άδεια Λειτουργίασ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ οχθμάτων (αναλόγωσ του Τμιματοσ που 

ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει) ςε ιςχφ  από τον αρμόδιο κρατικό φορζα που να καλφπτει όλεσ τισ 

ειδικότθτεσ που πικανόν να χρειαςτοφν ςε περίπτωςθ αποκατάςταςθ μθχανικισ βλάβθσ, του ςυνεργείου 
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ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ ανανζωςθσ τθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςτθν υπθρεςία 

μασ τθν νζα Άδεια.   

Στθν περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ χρθςιμοποιεί ςυνεργαηόμενο ςυνεργείο για εκτζλεςθ κάποιων 

εργαςιϊν, κα κατακζςει με τα δικαιολογθτικά πριν τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ  επίςθσ αντίγραφο τθσ 

άδειασ του ςυνεργαηόμενου ςυνεργείου κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ότι, ςε 

περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ εργαςίασ αναλαμβάνει να εκτελζςει για λογαριαςμό του αναδόχου τισ εργαςίεσ 

αυτζσ.  Στθν περίπτωςθ που θ προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ άδειασ για βάςιμο λόγο δεν είναι δυνατι, γίνεται 

δεκτι θ προςκόμιςθ ζνορκθσ βεβαίωςθσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ αδυναμίασ ςυνοδευόμενθ από 

πιςτοποιθτικό ςχετικό με τθν άςκθςθ, εκτόσ αν υπάρχουν νόμιμα απαλλακτικά ζγγραφα. 

Σε περίπτωςθ που το Συνεργείο Συντιρθςθσ βρίςκεται ςε απόςταςθ ακτίνασ μεγαλφτερθσ των 20 χλμ. από 

τισ εγκαταςτάςεισ του Διμου (Μικελι 6 Αιγάλεω), το προσ επιςκευι όχθμα ςε περίπτωςθ ακινθςίασ του 

και για τθν ςυνολικι διάρκεια παροχισ εγγφθςθσ, κα μεταφζρεται ςτο Συνεργείο του ανάδοχου με ευκφνθ 

και δαπάνεσ του ιδίου. Με τθν ηθτοφμενθ Άδεια λειτουργίασ, ο οικονομικόσ φορζασ αποδζχεται ότι 

καλφπτει κάκε μελλοντικι  απαίτθςθ του υπό προμικεια οχιματοσ ςε απαραίτθτα οχιματα επιςκευισ, 

εγκαταςτάςεισ, τεχνικό εξοπλιςμό και προςωπικό.  

• Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο  αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service. Θ 

ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 

θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ ςυνικων βλαβϊν το πολφ 

εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν.  Απαραίτθτα ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει ότι διακζτει κινθτι 

μονάδα ςυνεργείου ζκτακτθσ ανάγκθσ άμεςθσ απόκριςθσ εντόσ 24ϊρου ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ.  

• Κατάςταςθ προςωπικοφ από τθν οποία να προκφπτει/αιτιολογείται θ επάρκεια φπαρξθσ ζμπειρου 

και εξειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ (ΕΡΙΘΥΜΘΤΟ). 
Ωσ αποδεικτικά ζγγραφα πρζπει να προςκομιςκοφν, όλα  τα επόμενα: 

Με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ  :  

 Γνιςιο φωτοαντίγραφο πρόςφατθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ το οποίο να ζχει κατακζςει ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςτο οποίο να αναγράφεται θ ειδικότθτα με τθν οποία ζχει 

προςλθφκεί το φυςικό πρόςωπο. 

 Τίτλοι ςπουδϊν και άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ για τουσ ςυγκεκριμζνουσ εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ. 

Και, εφόςον ηθτθκεί από τθν Επιτροπι, πριν από τθν τελικι αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ : 

 Σφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ  από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (Θεωρείται 

εμπιςτευτικό προςωπικό ςτοιχείο, και κα πρζπει να ηθτθκεί και παραςχεκεί υπό αυτιν τθν 

ζννοια/διαδικαςία) 

Με παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν:  

 Τίτλουσ ςπουδϊν και  άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ,   

Και, εφόςον ηθτθκεί από τθν Επιτροπι, πριν από τθν τελικι αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ : 

 Σφμβαςθ ι διλωςθ παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν θ οποία να ζχει απαραίτθτα κεωρθμζνα γνιςια 

υπογραφισ των ςυμβαλλομζνων από Αρμόδια Αρχι (Θεωρείται εμπιςτευτικό προςωπικό ςτοιχείο, και κα 

πρζπει να ηθτθκεί και παραςχεκεί υπό αυτιν τθν ζννοια/διαδικαςία). 

• Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του προμθκευτι ΚΑΙ του καταςκευαςτι ( ςε περίπτωςθ αδυναμίασ του 

προμθκευτι), δυνατότθτασ ανάλθψθσ τθσ πλιρουσ υποςτιριξθσ (αναλϊςιμα, ανταλλακτικά κλπ) του 

παρεχόμενου οχιματοσ ι μθχανιματοσ ζργου μετά το πζρασ τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν ακροιςτικά.  Θ Τπεφκυνθ Διλωςθ του καταςκευαςτι να 

αναφζρει ότι ειδικά για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν, υποχρεοφται να τα παρζχει απευκείασ ςτον Διμο 

ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα ςτο μζλλον.  Το διάςτθμα παράδοςθσ των 

ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. Οι εκπτϊςεισ που κα τυγχάνει 

ο Αγοραςτισ επί των εκάςτοτε κάκε φορά επίςθμων τιμοκαταλόγων ςε ανταλλακτικά και παρεχόμενεσ 

εργαςίεσ κα είναι απαραίτθτα μεγαλφτερεσ του 15% με δεςμευτικι ιςχφ μζχρι τθν λιξθ τθσ 10ετίασ.  

Υπεφκυνθ διλωςθ υποχρζωςθσ και ανάλθψθσ εκπαίδευςθσ των εργατϊν, χειριςτϊν και μθχανοτεχνιτϊν 
του αγοραςτι για το κατάλλθλο χειριςμό και τθν ορκι ςυντιρθςθ του οχιματοσ. Θ διάρκεια τθσ 
εκπαίδευςθσ κα  πραγματοποιθκεί για όςο χρόνο χρειαςτεί δίχωσ καμία επιπλζον οικονομικι 
επιβάρυνςθ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ  
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, πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα 
εποπτικά μζςα κ.λπ.  - – (ΕΡΙΘΥΜΘΤΟ) .  

• Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον για ζνα (1) ζτοσ για το πλιρεσ όχθμα 

πλαίςιο + υπερκαταςκευι (θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε 

εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν 

αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό 

ι υπαιτιότθτα τρίτου παράγοντα, καλφπτοντασ ΚΑΙ τα απαραίτθτα ανταλλακτικά ΚΑΙ τα εργατικά κόςτθ και 

μάλιςτα ςε χρόνο αποκατάςταςθσ το πολφ 20 θμερϊν αν πρόκειται για ανταλλακτικά που υπάρχουν ςτο 

εςωτερικό ι το πολφ 30 θμερϊν αν πρόκειται για ανταλλακτικά που χρειάηεται να παραγγελκοφν ςτο 

εξωτερικό). 

Οι διαγωνιηόμενοι κα δθλϊςουν λεπτομερϊσ τισ καλφψεισ που προςφζρει θ εγγφθςθ με ςαφι 

διαχωριςμό κατά περίπτωςθ ςε μθχανικά μζρθ, τυχόν αμάξωμα, υπερκαταςκευι, βαφι, αντιςκωρικι 

προςταςία κλπ.  

Στθν προςφορά να αναφερκοφν απαραίτθτα τα δωρεάν  service που κα γίνουν τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ. 

Δε γίνονται αποδεκτζσ και δε λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ, προςφορζσ που οι εγγυιςεισ 

αναφζρονται ςε επιμζρουσ εξαρτιματα ι υλικά και όχι ςτο πλιρεσ όχθμα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

υπερκαταςκευισ. 

• Υπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ  (πλαιςίου και υπερκαταςκευισ) 

τουλάχιςτον 2 ζτθ .     

• Στοιχεία για τισ αποκικεσ ανταλλακτικϊν τόςο του προμθκευτι όςο και του καταςκευαςτι, ιτοι 

διεφκυνςθ, περιγραφι τρόπου λειτουργίασ και οργάνωςθσ, φωτογραφίεσ αν υπάρχουν κλπ. (ΕΡΙΘΥΜΘΤΟ) 

• Υπεφκυνθ Διλωςθ του/των εργοςταςίου/ων καταςκευισ ότι αποδζχονται  τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον διαγωνιηόμενο και ότι κα καλφψουν τθν 

προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απ’ ευκείασ  εάν αυτό απαιτθκεί. 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι με  τθν παράδοςθ του οχιματοσ κα προςκομιςκεί θ απαραίτθτθ Ελλθνικι 

Ζγκριςθ Τφπου του προςφερόμενου πλιρουσ οχιματοσ ι μθχανιματοσ ζργου για τθν νόμιμθ κυκλοφορία 

του βάςει των διατάξεων του άρκρου 24 τθσ οδθγίασ 2007/46/ΕΚ όπωσ τροποποιικθκε με τον κανονιςμό 

(ΕΚ) αρικ. 214/2014, που κα εκδοκεί από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

& ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταξινόμθςθ του οχιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ 

διατάξεισ, ι αποδεικτικό κατάκεςθσ του αντίςτοιχου φακζλου εγγράφων προσ ζκδοςθσ Ζγκριςθσ Τφπου ςε 

περίπτωςθ που το όχθμα ι μθχάνθμα ζργου ειςάγεται για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα με τθν δζςμευςθ να 

προςκομιςτεί άμεςα θ Ζγκριςθ Τφπου ςτθν υπθρεςία μασ μετά τθν ζκδοςι τθσ. (επί ποινι αποκλειςμοφ) 

 

Διευκρινίηεται ότι το κόςτοσ ζκδοςθσ πινακίδων νόμιμθσ κυκλοφορίασ των μθχανθμάτων ζργου βαρφνει 

αποκλειςτικά τον ανάδοχο, όπωσ και οι διαδικαςίεσ ζκδοςθσ των πινακίδων αυτϊν.  

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Με τθν προςφορά κα κατατεκοφν θλεκτρονικά τα κάτωκι τα οποία και κα πρζπει να προςκομιςκοφν εντόσ 

3 εργαςίμων θμερϊν ςτο Ρρωτόκολλό του Διμου: 

 

α)  Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ  (CE) για όλθ τθν καταςκευι (πλαίςιο - υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι).   

{ Ειδικά για το απορριμματοφόρο όχθμα (Σμιμα 4) κα είναι ςυνοδευμζνθ από  Πιςτοποιθτικό 

Εξζταςθσ Σφπου ΕΚ κατά το άρκρο 12.3.β ι 12.3.γ (IX παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 2006/42/ΕΚ  

πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο είδοσ  από διεκνϊσ Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  

να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–

1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.} 

Να υποβλθκεί ςχετικι διλωςθ ςτο ΕΕΕΣ και να κατατεκεί ωσ αποδεικτικό μζςο ςτα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αντίγραφα πρωτοτφπων) :  



 

Σελίδα 20 

 

β) Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από διαπιςτευμζνο ανεξάρτθτο φορζα  τουλάχιςτον κατά ISO 

9001:2008 ι νεότερο του καταςκευαςτι. 

 

γ) Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από διαπιςτευμζνο ανεξάρτθτο φορζα για το ακολουκοφμενο 

Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ του οικονομικοφ φορζα. 

 

δ) Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από διαπιςτευμζνο ανεξάρτθτο φορζα ςχετικά με το ςφςτθμα ι το 

πρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του οικονομικοφ φορζα ISO 14001:2004 ι ιςοδφναμα 

αυτϊν που να αφοροφν τθ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ του οικονομικοφ φορζα (π.χ. OHSAS 

18001:2007)  (ΕΡΙΘΥΜΘΤΟ) 

 

ε) Βεβαιϊςεισ  καλισ ςυμπεριφοράσ και αξιόπιςτθσ λειτουργίασ των ιδίων ι παρόμοιων οχθμάτων – 

μθχανθμάτων από αντίςτοιχουσ φορείσ χριςθσ (ΕΡΙΘΥΜΘΤΟ) 

 

ςτ) Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ παραγωγισ του προςφερόμενου μοντζλου (τφπου) ι του αρχικοφ 

του αν πρόκειται για βελτίωςθ προγενζςτερου μοντζλου (παράγοντασ αξιοπιςτίασ οχθμάτων) 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ, το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1  
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Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Από το πιςτοποιθτικό (για τθν παράγραφο 2.2.3.2) κα 
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Θα 
ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ. Το πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ (για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ) κα είναι ζκδοςθσ του 
τελευταίου τριμινου. 

Επιςθμαίνεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με 
οποιαδιποτε ςχζςθ Υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εργοδοτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε 
απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτϊν και των 
διοικοφντων τθν Ε.Ρ.Ε. και Α.Ε. κα προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό και κεωρθμζνθ κατάςταςθ 
προςωπικοφ κατά ειδικότθτα ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι 
αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, 
ανάλογα με τθν χϊρα ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. Σε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ προςωπικοφ ςε 
κάποια χϊρα δεν κεωρείται από αρμόδια αρχι, τότε ο ςυμμετζχων πρζπει να υποβάλλει μαηί με τθν 
κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει τθν ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ, με τθν 
οποία κα βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ. Σε χϊρεσ που δεν προβλζπεται 
ζνορκθ διλωςθ μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ. Τα ζγγραφα αυτά κα υποβάλλονται μαηί 
με τα πιςτοποιθτικά τθσ παραγράφου αυτισ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
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Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.  

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τριϊν (3) προθγοφμενων 
διαχειριςτικϊν χριςεων, ςε περίπτωςθ που υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν. Σε περίπτωςθ που 
δεν υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν ι δεν υποχρεοφνται ςτθν δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν ι αυτι 
δεν ζχει εκ τθσ νομοκεςίασ ολοκλθρωκεί, προςκομίηουν κάκε πρόςφορο δθμόςιο ζγγραφο ι και 
υπεφκυνθ διλωςθ από το οποίο προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ για τα προθγοφμενα τρία ζτθ.  

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων 
διαχειριςτικϊν χριςεων ίςο ι μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ χωρίσ το Φ.Ρ.Α. Σε 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ με το 100% του προχπολογιςμοφ και θ 
τελευταία τουλάχιςτον χριςθ να είναι κερδοφόρα. 

Σε περίπτωςθ δε Ζνωςθσ Εταιρειϊν- Κοινοπραξίασ θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να 
καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ Ζνωςθσ -  Κοινοπραξίασ. 
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν όςα 
αναφζρονται ρθτά ςτθν παράγραφο 2.2.7. 

Β.5. …. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Θ ανακζτουςα αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, υποβάλλει 
γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιφιων εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό 
αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε 
περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

Σθμείωςθ : 

Όπου αναφζρεται θ λζξθ ΕΠΙΘΤΜΘΣΟ ςτθν παροφςα κεματικι ενότθτα 2.2. Δικαίωμα υμμετοχισ - 
Κριτιρια Ποιοτικισ Επιλογισ, κάκε προςφερόμενο ςτοιχείο – δικαιολογθτικό που καλφπτει τθν επικυμία 
τθσ διακιρυξθσ, κα αξιολογθκεί αναλόγωσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 
αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, και κα αποτελζςει βοθκθτικό δεδομζνο για τθν αρτιότερθ 
βακμολόγθςθ του οικονομικοφ φορζα που το κατακζτει.  
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά θ οποία 
κα λάβει υπόψθ τθν ςτακερι τιμι ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΑΣ και κα προκφψει αποκλειςτικά βάςει ποιοτικϊν 
κριτθρίων τα οποία χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ : 

Α) Ομάδα Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, Ροιότθτασ, Καταλλθλότθτασ και Αξιοπιςτίασ, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία όπωσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του κάκε προμθκευτι ςε ςχζςθ με τισ 

προδιαγραφζσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ, θ ποιότθτα των ειδϊν, κακϊσ και θ καταλλθλότθτα και 

αξιοπιςτία του εξοπλιςμοφ. κλπ 

Β) Ομάδα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ, και Ειδίκευςθσ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία τεχνικισ 

υποςτιριξθσ - εξυπθρζτθςθσ (service), θ προθγοφμενθ εμπειρία του υποψθφίου και το πλάνο 

εκπαίδευςθσ κλπ  

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  
 
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ 

 

ΘΜΕΙΩΘ: χετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 
αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των 
δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 
του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. θμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). θμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (φμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων 
(Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν 
κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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Για τθν αξιολόγθςθ των βαςικϊν κριτθρίων – παραμζτρων των προςφορϊν, καταρτίηεται ξεχωριςτόσ 

πίνακασ για κάκε Τμιμα (υπό προμικεια είδοσ τθσ Σφμβαςθσ) προκειμζνου θ αξιολόγθςθ να γίνει 

αποδοτικότερθ και ορκολογικότερθ αναλόγωσ τθσ φφςθσ του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των υπολοίπων 

παραμζτρων που ςυςχετίηονται με αυτόν.  

Ο πίνακασ αυτόσ κα ζχει βαςικά τθν δομι του ενδεικτικοφ πίνακα που ακολουκεί και παρατίκεται για 

κάκε είδοσ αποτελοφμενοσ από τα βαςικότερα κριτιρια προσ βακμολόγθςθ και με τουσ ςυντελεςτζσ 

βαρφτθτασ που τουσ αναλογοφν :   

 

Α/Α ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ  Βακμολόγθςθ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ ΤΕΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  Κριτθρίου (Κ) ΒΑΥΤΘΤΑΣ (ς) Κ * ς 

     

 

Α’ ΟΜΑΔΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 70%) 

 

% 

 

1. …………… 
100 – 120 ….. ….. 

2. …………… 
100 – 120 ….. ….. 

3. …………… 
100 – 120 ….. ….. 

… …………… 
100 – 120 ….. ….. 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ ..... 70% UA = SUMA (Kν * ςν) 

     

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

% 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ  

(Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 30%) 

  

1. …………… 
100 – 120 ….. ….. 

2. …………… 
100 – 120 ….. ….. 

3. …………… 
100 – 120 ….. ….. 

… …………… 
100 – 120 ….. ….. 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ ..... 30% UB = SUMB (Kν * ςν) 

     

 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = 
ΣΥΝΟΛΟ Α + 

ΣΥΝΟΛΟ Β 
100% U = UA + UB 

 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 

100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ 

βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Θ βακμολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται, ςφμφωνα με τον τφπο: 

U = ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3… +ςν*Κν 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1. 
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Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ 

βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ 

από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

 

Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ προκφπτει από τον ανωτζρω τφπο κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 

Θ τεχνικι προςφορά που δεν πλθροί τθν ελάχιςτθ επιμζρουσ βακμολογία των ανωτζρω κριτθρίων 

απορρίπτεται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ. 

 
Θ τιμι προςφοράσ και θ ςυνολικι βακμολογία προςδιορίηουν τθν κατάταξθ και τελικι βακμολογία τθσ 

προςφοράσ. 

 
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μικρότερο 

λόγο (λ) τθσ ςυγκριτικισ τιμισ τθσ προςφοράσ (ΟΡ) προσ τθ βακμολογία τθσ (U). 

 

λ = 
ΟΡ 

U 

Ππου: 

ΟΠ : Σο ςφνολο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του Αναδόχου – (τελικισ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) 

U: Σο φνολο τθσ βακμολογίασ τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν ςτάκμιςθ των κριτθρίων τθσ ΟΜΑΔΑ Α 

και τθσ ΟΜΑΔΑ Β. 

 

Εάν οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι πριν απορρίψει τισ προςφορζσ, ηθτά γραπτϊσ διευκρινίςεισ για τθ ςφνκεςθ τθσ 

προςφοράσ τισ οποίεσ τυχόν κρίνει ςκόπιμεσ. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι, θ δε απόφαςθ κατακφρωςθσ 

υποβάλλεται για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I  τθσ Διακιρυξθσ για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
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λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Θ.ΔΘ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  

ΘΜΕΙΩΘ: Διαδικαςία εγγραφισ: 

1. Οι οικονομικοί φορείσ, αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από τον ςφνδεςμο 
«Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ:  

• Όςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί 
κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων. Εφόςον 
γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Σεχνικισ 
τιριξθσ Ε..Θ.Δ.Θ.. τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι.  

• Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 
διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 
ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιοφνται με 
χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, 
εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Σεχνικισ τιριξθσ Ε..Θ.Δ.Θ.. τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι.  

• Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται 
από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ:  

- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου.pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Παράρτθμα XΙ του ν.4412/2016 για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ 
μορφι (πρωτότυπο ι αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία.  

Σο αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ του υςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω.  

2. Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το φςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με 
τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ 
λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν 
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 
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Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα. ΙΙΙ).  

 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  I τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα.  
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Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςε θλεκτρονικι μορφι, με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν 
παράγραφο 2.3.1 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ κριτιριο ανάκεςθσ  και  ςφμφωνα με το «Υπόδειγμα 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ» ςτο επιςυναπτόμενο Ραράρτθμα τθσ διακιρυξθσ.  

Για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ του προκθρυςςόμενου αντικειμζνου, μειοδότθσ χαρακτθρίηεται ο εκάςτοτε 
προςφζρων τθν χαμθλότερθ προςφορά όπωσ αυτι ορίςτθκε παραπάνω. 

 

Εφόςον δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των προβλεπόμενων επιβαρφνςεων και 
δαπανϊν του υποψθφίου για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ Ρρομικειασ. 

Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. Επιπλζον τθσ υποβολισ τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι 
προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του Ζργου 
και τα οικονομικά μεγζκθ που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και εγγυάται για τθν 
ακρίβεια των επί μζρουσ ςτοιχείων του κόςτουσ. Καμία αξίωςθ για πρόςκετθ χρθματοδότθςθ δεν κα 
μπορεί να προβλθκεί από τον Ανάδοχο. 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου κα είναι ςε ευρϊ. Θ καταβολι τθσ αμοιβισ του κα γίνεται ςτθν Ελλάδα ςε 
ευρϊ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν 
Ρροςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον παρζχοντα τισ υπθρεςίεσ (Ανάδοχο). 

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΑΝΤΑ (240) ΗΜΕΩΝ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςτθν πλατφόρμα 
του ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 06/03/2019 και ϊρα 11.00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

       Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι και μόνο για τουσ προςωρινοφσ 
αναδόχουσ.   

 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό 
για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 



 

Σελίδα 34 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (εναπόκεινται 
ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ), θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο 
όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ χαμθλότερθ τιμι. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

 Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3, 2.2.4 , 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 



 

Σελίδα 35 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  
Ροςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, 
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 



 

Σελίδα 36 

προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία – (Ενςτάςεισ)  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ (προδικαςτικισ προςφυγισ) κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 
προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ 
ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα (άρκρο 4 π.δ.39/2017). Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ 
κατά τθσ διακιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δζκα πζντε ( 15) θμερϊν 
από τθ δθμοςίευςθ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ άρκρο 361 
παρ. 1 περ. γ' ν. 4412/2016).. 

Θ προςφυγι υποβάλλεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ τυποποιθμζνου εντφπου, όπωσ αυτό 
παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα I του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/04-05-2017). 

 Θ προςφυγι κατατίκεται ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ και κοινοποιείται με μινυμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν ΑΕΡΡ. Ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ κεωρείται θ 
θμερομθνία θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ αυτισ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ. 

Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), θ οποία πιςτοποιείται από τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Υποςτιριξθσ του 
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, ι ςε περίπτωςθ που θ διαγωνιςτικι διαδικαςία δεν διενεργείται μζςω 
του ΕΣΘΔΘΣ, θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά ςτθν ΑΕΡΡ μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail). Ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ κεωρείται θ θμερομθνία 
παραλαβισ τθσ από τθν ΑΕΡΡ μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Το αργότερο τθν επόμενθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν παραλαβι τθσ προςφυγισ, θ ΑΕΡΡ ειδοποιεί θλεκτρονικά τον 
προςφεφγοντα για τθν παραλαβι τθσ προςφυγισ και τον αρικμό πρωτοκόλλου αυτισ. 

 Μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ κατάκεςθσ προςφυγϊν μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςτθν ΑΕΡΡ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ προςφυγι κατατίκεται 
εγγράφωσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ΑΕΡΡ ι με ταχυδρομικι αποςτολι επί αποδείξει ι με τθλεομοιοτυπία 
προσ τθν ΑΕΡΡ. Ωσ θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφυγισ λογίηεται αντίςτοιχα θ θμερομθνία 
πρωτοκόλλθςθσ ι θ θμερομθνία του αποδεικτικοφ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι τθσ αποςτολισ με 
τθλεομοιοτυπία. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ 
ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του 
ν. 4412/2016, το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf (Βλ. άρκρο 5 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013). Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζςω τθσ 
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ  προςφυγισ κατατίκεται από τον προςφεφγοντα 
παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50 τοισ εκατό (0,50%) 
τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παράβολου δεν 
μπορεί να είναι κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) 
ευρϊ. Αν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν προκφπτει θ προχπολογιςκείςα αξία τθσ, για το 
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, κατατίκεται παράβολο φψουσ εξακοςίων 
(600) ευρϊ (άρκρο 363 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  



 

Σελίδα 38 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (εγγφθςθ προκαταβολισ δεν υφίςταται ςτθν παροφςα διακιρυξθ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ Φ.Ρ.Α., και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
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προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζνταλμα πλθρωμισ ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
που κα εκδοκεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι των οχθμάτων από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ αφοφ 
υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ των οχθμάτων και μετά τον ζλεγχο και τθν εκταμίευςθ από 
τον φορζα χρθματοδότθςθσ  του ςυνολικοφ ποςοφ των ςυμβάςεων που κα προκφψουν. 

Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςε 
ποςοςτό τζτοιο όπωσ ιςχφει ςιμερα ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διατάξεισ..  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

- Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΑΑΔΣΥ) επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

- Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

- Ζξοδα Δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ) 

- Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  

- Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ (4% για προμικεια) επί του κακαροφ ποςοφ. 

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο 
αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Οικονομικϊν (παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016). 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο  5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί να προςφφγει κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ 
υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα 
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν 
περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προμθκευόμενα είδθ ςε χρονικό διάςτθμα μζχρι 5 μινεσ 
(150 θμζρεσ) αρχομζνων από τθν θμερομθνία υπογραφισ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του 
χρόνου παράδοςθσ που ορίηει το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ», ι ςυγκεκριμζνθσ χοριγθςθσ παράταςθσ 
ςτον Διμο μασ μετά από αιτιολογθμζνο αίτθμα προσ το Υπ. Εςωτερικϊν, θ Σφμβαςθ κα τροποποιθκεί 
ανάλογα αλλά ςε καμία περίπτωςθ θ παράδοςθ δεν κα ξεπερνά τισ 150 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 
υπογραφι τθσ.  Θα αξιολογθκεί ανάλογα ο μικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει τα 
υπό προμικεια είδθ - υλικά, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

6.2.1. H παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των 
υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ – μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία κλπ κατά τθν κρίςθ 
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ παράδοςθ κα γίνει ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου Αιγάλεω που βρίςκεται επι τθσ οδοφ Μικελι 6 και 
ςυγκεκριμζνα ςτον προαφλιο χϊρο τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ.  

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
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εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πρζπει να είναι ςε 
ςυμφωνία με τουσ χρόνουσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 6.1.1.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 
εξωτερικό 

Δεν αφορά τθν παροφςα διακιρυξθ.  

6.4  Απόρριψθ προμθκευόμενων υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Δεν απαιτείται προςκόμιςθ δείγματοσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  
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6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ  

Ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ εγγυάται με τθν παράδοςθ του κάκε είδουσ τθν ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ του 
για διάςτθμα που ορίηεται τουλάχιςτον ςτο ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. 
Ρροςφορά που κα ορίηει μεγαλφτερο χρόνο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ από τον ελάχιςτο αναφερόμενο κα 
βακμολογθκεί αναλόγωσ κατά τθν αξιολόγθςθ.  

Ωσ αποδεικτικό ζναρξθσ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κεωρείται το τιμολόγιο πϊλθςθσ.  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε 
αςτοχία υλικοφ – καταςκευαςτικι κακοτεχνία ι άλλο παράγοντα αποκλειςτικισ ευκφνθσ τθσ 
καταςκευάςτριασ εταιρείασ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτο τεχνικό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ 
του εκάςτοτε μθχανιματοσ από τον καταςκευαςτι του. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά αν αυτά απαιτοφνται. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ 
του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ δφναται να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ 
λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να 
προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 
4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Ο Διμαρχοσ Αιγάλεω 

 

Δθμιτρθσ Μπίρμπασ 

 

Ο Ρροϊςτάμενοσ  

Τμ. Μελετϊν & Αποκικθσ 

Θ Ρροϊςταμζνθ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ 

 

 

ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ 

ΡΕ ΜΘΧ/ΓΩΝ ΜΘΧ/ΚΩΝ 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΥ 

ΡΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

ΜΕΟΣ Α –  

ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Θ δομι των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ και οι τρζχουςεσ ανάγκεσ για 
διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ κακθμερινά ςε υψθλά επίπεδα όπωσ και για διάφορεσ εργαςίεσ αποκομιδισ 
απορριμμάτων, ςε ςυνδυαςμό με τον πεπαλαιωμζνο τροχαίο μθχανολογικό εξοπλιςμό που διακζτει ο 
Διμοσ μασ, κρίνουν απαραίτθτθ τθν ςκοπιμότθτα προμικειασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διακιρυξθσ.  

 

Θ παροφςα διακιρυξθ προδιαγράφει διαφορετικά ωσ προσ τισ λειτουργίεσ τουσ οχιματα - μθχανιματα 
ζργου, και υποδιαιρείται ςτα εξισ Τμιματα  

 

 ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμικεια ενόσ αναρροφθτικοφ ςαρϊκρου 3 – 4 κ.μ.», εκτιμϊμενθσ αξίασ 140.000 € 
με ΦΠΑ,  

 ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμικεια ενόσ μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ με ανατρεπόμενθ καρότςα 
και γερανό με αρπάγθ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  110.000 € με ΦΠΑ 

 ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμικεια ενόσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και αρκρωτό)», εκτιμϊμενθσ 
αξίασ  130.000 € με ΦΠΑ 

 ΤΜΗΜΑ 4 : «Προμικεια ενόσ διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  
170.000 € με ΦΠΑ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Τα ςτοιχεία που ηθτοφνται από τθν παροφςα μελζτθ κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν 

αναφζρεται ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΡΟΘΗΚΗΣ 
Διεφκυνςθ: Μικελι 6, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12241  

Τθλζφωνα Τμ. Ρρομθκειϊν : 213.2044.878 

Fax Τμ. Ρρομθκειϊν : 213.2044.880 

E-mail Τμ. Ρρομθκειϊν : promithies@egaleo.gr  

Τμιμα – 1 : Κ.Α. : 20.7131.011  140.000,00 € - CPV : 34144431-8 

Τμιμα – 2 : Κ.Α. : 20.7132.008  110.000,00 € - CPV : 34142000-4 

Τμιμα – 3 : Κ.Α. : 20.7132.009  130.000,00 € - CPV : 42415100-9 

Τμιμα – 4 : Κ.Α. : 20.7132.013  170.000,00 € - CPV : 34144512-0 

Α. Μ. : 22/25901/23-10-2018 

mailto:promithies@egaleo.gr
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Πλα τα υπό προμικεια είδθ κα είναι απολφτωσ καινοφρια και αμεταχείριςτα, πρόςφατθσ καταςκευισ, 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, αναγνωριςμζνου τφπου καταςκευαςτι και με πολφ καλι φιμθ ςτθν Ελλάδα και 
ςτο εξωτερικό. 

 

Πλα τα είδθ κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνα ςφμφωνα με τα ιςχφοντα διεκνι και ιδιαίτερα ευρωπαϊκά 

καταςκευαςτικά πρότυπα και κα φζρουν τισ αντίςτοιχεσ πιςτοποιιςεισ αςφαλείασ και καταλλθλότθτασ για 

τθν εκάςτοτε χριςθ τουσ.  

 

Θα πρζπει να είναι επωνφμων αναγνωριςμζνων οίκων, δοκιμαςμζνων για τθν καλι και αξιόπιςτθ 
λειτουργία τουσ, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ, 
ϊςτε θ λειτουργία τουσ να είναι αςφαλισ και ςτιβαρι.  
 

Αυτονόθτθ πλζον είναι θ κωράκιςθ όλθσ τθσ καταςκευισ προσ ενίςχυςθ τθσ πακθτικισ αςφάλειασ των 

οχθμάτων όπωσ και ο εξοπλιςμόσ τουσ προσ ενίςχυςθ τθσ ενεργθτικισ τουσ αςφάλειασ.  

 

Τα υπό προμικεια είδθ κα καλφπτουν όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ για τα οχιματα - μθχανιματα ζργου 

παρόμοιου τφπου, τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία και τον Κ.Ο.Κ.. Οι διαςτάςεισ τουσ, τα κατ’ άξονα 

βάρθ και τα λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία τουσ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ υπάρχουςεσ ςχετικζσ 

διατάξεισ ϊςτε να είναι δυνατι θ κυκλοφορία τουσ ςτθν Ελλάδα με νόμιμθ άδεια κυκλοφορίασ 

Θα φζρουν όπου αυτό είναι απαραίτθτο κατάλλθλεσ ςθμάνςεισ – ςφμβολα – ετικζτεσ ςφμφωνα με τθν 

διεκνι πρακτικι και νομολογία προκειμζνου να είναι απολφτωσ εργονομικά φιλικά και αςφαλι ςτο 

μζγιςτο δυνατό ωσ προσ τθν χριςθ τουσ από το αρμόδιο προςωπικό και ωσ προσ τθν κυκλοφορία τουσ.  

Θα ςυνοδεφονται από πλιρθ ςειρά τεχνικϊν και περιγραφικϊν φυλλαδίων (prospectus) όπωσ και πλιρεσ 

πρόγραμμα ςυντιρθςθσ.   

Ζκαςτοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 

αδειϊν και πινακίδων κυκλοφορίασ. Τα προσ προμικεια οχιματα - μθχανιματα ζργου κα παραδοκοφν 

ςτον Διμο ζτοιμα προσ κυκλοφορία - χριςθ. Στθν προςφορά των αναδόχων κα ςυμπεριλαμβάνονται όλα 

τα ζξοδα ταξινόμθςθσ, πινακίδων, τζλθ κυκλοφορίασ, τζλθ χριςθσ κλπ. Θ παράδοςθ των μθχανθμάτων κα 

λάβει χϊρα ςτο Αμαξοςτάςιο του Διμου Αιγάλεω (Μικελι 6) , ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ. 

Στα επόμενα, όπου αναφζρεται θ λζξθ «περίπου», νοείται ότι κα πρζπει να τθρείται θ ηθτοφμενθ τεχνικι 
προδιαγραφι και δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5%  

 

Ι.1 ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – 1 : 

Ρρομικεια ενόσ Αναρροφθτικοφ Σαρϊκρου 3 – 4 κ.μ. 

 

Ι.1.1. Διάρκεια ςφμβαςθσ - Χρόνοι παράδοςθσ  

Ππωσ κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ.  

 

Ι.1.2. Τόποσ υλοποίθςθσ / παράδοςθσ – Ραραδοτζα – Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Ππωσ κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.2 τθσ παροφςασ.  

 

Ι.1.3. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  

Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εκπαίδευςθ των εργατϊν, χειριςτϊν και 
μθχανικϊν του αγοραςτι για το χειριςμό   και ςυντιρθςθ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα 
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εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια 
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.). Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα  πραγματοποιθκεί για όςο χρόνο χρειαςτεί 
δίχωσ καμία επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ. 

Ι.1.4. Τεχνικι Υποςτιριξθ,  εμπειρία και ειδίκευςθ  

Ρροσ απόδειξθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ, εμπειρίασ και ειδίκευςθσ ο προμθκευτισ με τθν προςφορά  

οφείλει να κατακζςει όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.6. τθσ παροφςθσ. Επιπλζον : 

• Υπεφκυνθ Διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ ότι αποδζχονται  τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 

και ότι κα καλφψουν τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απ’ ευκείασ  εάν αυτό τουσ ηθτθκεί  από τον 

Διμο. 

• Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ρρομθκευτι και του Καταςκευαςτι παροχισ  πλιρουσ ςειράσ 

ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 

ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. Οι εκπτϊςεισ που κα τυγχάνει ο Αγοραςτισ επί των 

εκάςτοτε κάκε φορά επίςθμων τιμοκαταλόγων ςε ανταλλακτικά κα είναι μεγαλφτερεσ του 15% . 

 

Ι.1.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Αναρροφθτικοφ Σαρϊκρου 3 – 4 κ.μ. 

 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα, προορίηεται, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για εργαςίεσ  
αποτελεςματικισ ςάρωςθσ τμθμάτων του οδικοφ δικτφου πόλθσ, πεηοδρόμων, πλατειϊν κλπ ιδιαίτερα ςε 
πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ με περιοριςμζνουσ χϊρουσ. 
Θα είναι γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου οίκου καταςκευισ  ςαρϊκρων, καταςκευαςμζνο με ςφγχρονθ 
τεχνολογία με τθν χριςθ δοκιμαςμζνων και ευφιμωσ γνωςτϊν υλικϊν, μθχανιςμϊν και κινθτιρων με 
ικανότθτα ιςχυρισ ςάρωςθσ και αναρρόφθςθσ, κατάλλθλο για τισ πιο δφςκολεσ απαιτιςεισ ςαρωτικοφ 
ζργου, ακόμα και ςε ςθμεία τθσ πόλθσ με βεβαρυμμζνθ ποςότθτα απορριμμάτων και μεγάλθσ 
κυκλοφορίασ τροχοφόρων. 
Τα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν 
προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι 
μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5%. 
Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ: 
 
1. Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ, πλαίςιο 
Το προσ προμικεια μθχάνθμα κα είναι απολφτωσ  καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, γνωςτοφ και εφφθμου 
εργοςταςίου, εκ των πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων. Θα είναι ιςχυρισ και ανκεκτικισ καταςκευισ, 
κα είναι  αυτοκινοφμενο, αναρροφθτικό τφπου COMPACT και κα ζχει χωρθτικότθτα δεξαμενισ 
απορριμμάτων  3 - 4 m3. 
Θα αποτελείται από πλαίςιο ςτιβαρισ καταςκευισ με ειδικά ενιςχυμζνεσ ςυγκολλιςεισ ςτα ςθμεία 

φόρτιςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ ςκλθρϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ και κα ζχει ιςχυρό ςφςτθμα ανάρτθςθσ.  

Τουλάχιςτον κατά το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ δεν πρζπει να παρουςιάςει οποιοδιποτε 

ριγμα ι ςτρζβλωςθ. 

 
Λόγω του περιοριςμζνου  πλάτουσ των δρόμων και των ςτακμευμζνων αυτοκινιτων  κα πρζπει το όχθμα 
να ζχει τισ βολικότερεσ διαςτάςεισ και μεταξόνιο για τθν εκτζλεςθ του ζργου του. Οι διαςτάςεισ, τα 
βάρθ, θ κατανομι φορτίων, κλπ κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ  άδειασ 
κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα.  
 
Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρζπει να προκφπτει από τουσ επίςθμουσ καταλόγουσ των 
καταςκευαςτικϊν οίκων κα κυμαίνεται μεταξφ 6.000 – 7.000 kg (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
2. Κινθτιρασ 
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Ο κινθτιρασ του κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, υπερτροφοδοτοφμενοσ, τετράχρονου κφκλου λειτουργίασ, 
τετρακφλινδροσ, υδρόψυκτοσ, αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ Euro 6 ι Euro 5. Θ ιςχφσ του κινθτιρα κα είναι 
τουλάχιςτον 15 hp/tn ολικοφ μεικτοφ φορτίου, και θ ιςχφσ τουλάχιςτον 70 Kw ςτισ 3000 rpm.  
 
Θα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ  λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ  των 
εκπομπϊν CO2,NOx NMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων.   

Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: . 

 Τφποσ και καταςκευαςτισ 

 Θ πραγματικι ιςχφσ , ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ. 

 Θ μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ ςτροφϊν του. 

 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό 

των ςτροφϊν. 

 Ο κφκλοσ λειτουργίασ (4-χρόνοσ). 

 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ  

 
3. Υδραυλικό ςφςτθμα 
Το υδραυλικό ςφςτθμα κα λειτουργεί επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςω κλειςτοφ κυκλϊματοσ με αντλία 
μεταβλθτισ παροχισ, για εξοικονόμθςθ καυςίμου και καλφτερθ ςυςχζτιςθ παροχισ/πίεςθσ. Θ υδραυλικι 
πίεςθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 220 bar. Επίςθσ, θ υδραυλικι παροχι τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 100 lt/min. 
 
4. Επιμζρουσ μθχανολογικά Συςτιματα 
 
α. Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ. 
Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ κα είναι υδροςτατικοφ τφπου και θλεκτρονικά ελεγχόμενθ.  
 Για το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ κα δίδονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και αναλυτικι τεχνικι 
περιγραφι.  
 
Θ μζγιςτθ ταχφτθτα πορείασ του μθχανιματοσ κα είναι περίπου 40 χλμ/ϊρα.  
Θ μζγιςτθ ταχφτθτα ςάρωςθσ κα κυμαίνεται μεταξφ 0 – 15 χλμ/ϊρα  
 
Ελαςτικά – Ανάρτθςθ  
Τα ελαςτικά επίςωτρα κα είναι ικανισ διάςταςθσ και αντοχισ ϊςτε να υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ 
φόρτιςθσ του ςαρϊκρου για όλεσ τισ πικανζσ ςυνκικεσ κίνθςισ του και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ του.  
 
Το ςάρωκρο κα είναι εφοδιαςμζνο με ελατθριακι ανάρτθςθ με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν (επί ποινι 
αποκλειςμοφ).  
 
β. Σφςτθμα διεφκυνςθσ 
 
Θα γίνεται με τθν βοικεια ρυκμιηόμενου τιμονιοφ, κα είναι υδραυλικισ επενζργειασ και κα επενεργεί 
ςτουσ δφο εμπρόςκιουσ τροχοφσ.  
 
Για μζγιςτθ ευελιξία κίνθςθσ ςε ιδιαίτερα ςτενά ςθμεία ο κφκλοσ ςτροφισ από τοίχο ςε τοίχο δεν κα 
πρζπει να ξεπερνά τα 10 μζτρα διάμετρο. 
 
Θα δοκοφν όλα τα ςτοιχεία και οι ακτίνεσ ςτροφισ του ςαρϊκρου. Θα είναι ςφμφωνο με τθν οδθγία 
92/62 EC. 
 
 
γ. Σφςτθμα πζδθςθσ 
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Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι υδραυλικοφ τφπου δφο ανεξαρτιτων κυκλωμάτων και ςφμφωνα με τουσ 
ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ (οδθγία 91/422 EC). Το χειρόφρενο κα είναι μθχανικοφ τφπου ικανό να 
αςφαλίηει το όχθμα υπό πλιρεσ φορτίο και κα επενεργεί ςτον πίςω άξονα. Σε περίπτωςθ βλάβθσ  ςτο 
ςφςτθμα κα ακινθτοποιείται το ςάρωκρο αυτομάτωσ, όπωσ και το χειρόφρενο.  
 
5. Κφριεσ λειτουργίεσ ςαρϊκρου (Σφςτθμα Σάρωςθσ) 
 
  Το προςφερόμενο ςάρωκρο κα λειτουργεί οπωςδιποτε με ςφςτθμα αναρροφθτικισ ςάρωςθσ, 
(αποκλείονται ςάρωκρα με ςφςτθμα μθχανικισ ςάρωςθσ - με χριςθ αναβατορίου). 

Θ ςάρωςθ κα γίνεται με δφο ψικτρεσ (ςκοφπεσ) καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τισ κατάλλθλεσ 
τεχνικζσ απαιτιςεισ, που κα περιςτρζφονται δια μζςου υδραυλικϊν κινθτιρων, εξαςφαλιςμζνεσ 
αυτόματα από απρόβλεπτεσ προςκροφςεισ  με δυνατότθτα να αποςυμπλζκονται, όταν δεν 
χρθςιμοποιοφνται και να ρυκμίηεται θ ταχφτθτα περιςτροφισ τουσ και θ πίεςι τουσ επί του 
οδοςτρϊματοσ. Θα ζχουν δυνατότθτα ςάρωςθσ δυςπρόςιτων ςθμείων, ρείκρων, πεηοδρομίων, όποτε 
κρίνεται αναγκαίο από τον χειριςτι και κα οδθγοφν τα απορρίμματα ςτο κεντρικό ςτόμιο αναρρόφθςθσ.  

Θ διάμετροσ κάκε ψικτρασ δεν κα είναι μικρότερθ από 800 mm και οι απολιξεισ ςάρωςθσ – 
τριβισ με το οδόςτρωμα κα είναι ςυμικτοφ τφπου (νάϊλον – μζταλλο)  

Οι μθχανιςμοί του ςαρϊκρου κα κινοφνται από τον πετρελαιοκινθτιρα του ςαρϊκρου, που κα 
είναι ικανισ ιςχφοσ και κα ζχει ςφςτθμα αςφαλείασ για τθν υπερκζρμανςθ και τθν ελαχίςτθ πίεςθ 
λαδιοφ του κινθτιρα.  

Οι ψικτρεσ ςάρωςθσ κα παίρνουν κίνθςθ από υδραυλικοφσ κινθτιρεσ. Ρροκειμζνου να αυξθκεί το 
πλάτοσ ςάρωςθσ και για καλφτερθ απόδοςθ ςε δφςκολα ςθμεία κα υπάρχει θ δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ 
μετατόπιςθσ των βραχιόνων των ψθκτρϊν από τθν καμπίνα χειριςμοφ (επί ποινι αποκλειςμοφ) Το 
ςυνολικό πλάτοσ ςάρωςθσ που κα επιτυγχάνεται  με τισ δφο ςκοφπεσ κα είναι περίπου 2 μζτρα. 

Επίςθσ κα φζρει δεξαμενι φδατοσ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 400 lt καταςκευαςμζνθ από  καλισ 
ποιότθτασ υλικό με άριςτθ αντοχι κατά τθσ οξείδωςθσ (ανοξείδωτου τφπου), και ςφςτθμα ακροφυςίων 
ψεκαςμοφ ςε καίρια ςθμεία του ςαρωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν καταςτολι τθσ ςκόνθσ.  

Το ςφςτθμα τροφοδοςίασ νεροφ κα είναι εφοδιαςμζνο με φίλτρο κακαριςμοφ μεγάλθσ αντοχισ.  
Το ςάρωκρο κα φζρει ολοκλθρωμζνο εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα υψθλισ πίεςθσ νεροφ με πιςτολζτο 

(περίπου 150 bar πίεςθ και 10-20 μζτρα μάνικα). 
Επίςθσ το ςάρωκρο κα φζρει εξωτερικό εφκαμπτο ςωλινα αναρρόφθςθσ , εςωτερικισ 

διαμζτρου τουλάχιςτον 100 mm πεηοφ χειριςτι για αποκομιδι απορριμμάτων από δυςπρόςιτα ςθμεία, 
για αναρρόφθςθ φφλλων, απορριμμάτων από επιςτιλια καλακάκια και γενικά από ςθμεία δφςκολθσ 
προςπζλαςθσ κλπ το μικοσ του οποίου κα είναι περίπου (4) m. 
  

H δεξαμενι ςυγκζντρωςθσ των απορριμμάτων ςάρωςθσ κα πρζπει να ζχει ωφζλιμθ 
χωρθτικότθτα 3 - 4 m3 περίπου και κα ζχει πολφ καλι μθχανικι και αντιδιαβρωτικι αντοχι. Eίναι 
επικυμθτό να είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα, ζτςι, ϊςτε να παρουςιάηει υψθλό δείκτθ 
αντοχισ ςτθν διάβρωςθ. Θα πρζπει να ζχει απόλυτθ ςτεγανότθτα, για να αποφεφγεται θ απορροι υγρϊν 
από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ, θ πόρτα δε κα αςφαλίηει απόλυτα. Εντόσ τθσ δεξαμενισ απορριμμάτων κα 
υπάρχουν φίλτρα, που κα  φιλτράρουν τον αζρα γιά τθν κατακράτθςθ τθσ ςκόνθσ. Τα υλικά καταςκευισ 
τθσ δεξαμενισ απορριμμάτων, όπωσ και θ ωφζλιμθ χωρθτικότθτα αυτισ κα αξιολογθκοφν ανάλογα από 
τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ.  

Θ εκκζνωςθ τθσ δεξαμενισ απορριμμάτων κα γίνεται υδραυλικά με οπίςκια ανατροπι από φψοσ 
τουλάχιςτον 1.500 mm. Το ςφςτθμα εκκζνωςθσ κα διακζτει  μπλοκάριςμα των κυλίνδρων ανατροπισ ςε 
περίπτωςθ απϊλειασ πίεςθσ ςτο υδραυλικό κφκλωμα κατά τθν εκκζνωςι τθσ, ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ αςφαλείασ τθσ Ε.Ε. για τα ςάρωκρα PrEN 13019 (επί ποινι αποκλειςμοφ). Επικυμθτό είναι το 
ςάρωκρο ςε περίπτωςθ βλάβθσ να διακζτει και χειροκίνθτο ςφςτθμα ανατροπισ.  

 
Για τθν δθμιουργία ιςχυρισ αναρροφθτικισ δφναμθσ,  το ςάρωκρο κα διακζτει ςτρόβιλο 

αναρρόφθςθσ (τουρμπίνα) με πτερωτι καταςκευαςμζνθ από υψθλισ ποιότθτασ χάλυβα ικανοφ πάχουσ 
με ιςχυρό προςτατευτικό κάλυμμα μεγάλθσ αντοχισ ςτθν τριβι. Ο ςτρόβιλοσ κα είναι δυναμικά 
ηυγοςτακμιςμζνοσ και κα εδράηεται ςε ζδρανα βαρζωσ τφπου για τθν διατιρθςθ τθσ άριςτθσ και ομαλισ 
λειτουργίασ του. H μζγιςτθ παροχι τθσ τουρμπίνασ κα ξεπερνά τα 12.000 m3/h  
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  Θ διάμετροσ του ςωλινα αναρρόφθςθσ, θ αναρροφθτικι ιςχφσ, τα ςυςτιματα ελζγχου κίνθςθσ 
και ανάρτθςθσ των μθχανιςμϊν των ψθκτρϊν, τθσ αναρρόφθςθσ και τθσ πλφςθσ, θ αποβολι του αζρα 
αναρρόφθςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο ιδιαίτερο τεχνικό χαρακτθριςτικό, όπωσ οι διαςτάςεισ πλιρουσ 
οχιματοσ, πάχοσ και ποιότθτα λαμαρινϊν, ςφςτθμα ψεκαςμοφ, ςφςτθμα ανάρτθςθσ του οχιματοσ, κλπ. 
επαφίονται ςτισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ και τθν ςχεδίαςθ του κάκε καταςκευαςτι και είναι αποδεκτά, με 
τθν προχπόκεςθ να περιγράφονται αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά, ϊςτε να μπορεί να αξιολογθκεί 
από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ και να καλφπτουν τεχνικά τισ απαιτιςεισ για τισ οποίεσ το ςάρωκρο 
προορίηεται κατά τον κφκλο ηωισ του.  
 

Οι λειτουργίεσ του ςαρϊκρου κα γίνονται από κεντρικό πίνακα ελζγχου, που κα βρίςκεται ςτο 
κάλαμο του χειριςτι. Αξιολογείται θ καλφτερθ επόπτευςθ κατά τθν ςάρωςθ.  
  

Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με το περιγραφόμενο ςφςτθμα τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ 
αυτοφ. Το προςφερόμενο ςάρωκρο κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα να ςυλλζγει αντικείμενα, που υπάρχουν 
ςυνικωσ ςτο κατάςτρωμα των δρόμων. Τζτοια μποροφν να κεωρθκοφν φφλλα και μικρά κλαδιά δζνδρων, 
πλαςτικά, γυάλινα, ξφλινα ι μεταλλικά υλικά ςυςκευαςίασ (κουτιά, μπουκάλια, κομμάτια από καφάςια 
κλπ.) ςκόνθ, λάςπθ, χϊμα, ακόμα και μικρζσ πζτρεσ.  

Θ ικανότθτα αυτι αξιολογείται ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
 

Ο ςυςςωρευτισ του οχιματοσ κα είναι 12 V ικανισ χωρθτικότθτασ ςε αμπερϊρια για τθν άνετθ εκκίνθςθ 
του κινθτιρα.  Το ςάρωκρο κα φζρει θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςιμανςθ γιά τθν αςφαλι 
κυκλοφορία του και ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Επίςθσ κα πρζπει να ζχει προβολείσ νυκτερινισ εργαςίασ. 
Επίςθσ κα υπάρχουν θλεκτρικά φανάρια ςτα επίκαιρα ςθμεία , ζτςι, ϊςτε κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ 
λειτουργίασ να φωτίηονται οι ψικτρεσ και να προειδοποιοφνται οι διερχόμενοι προσ αποφυγι 
ατυχθμάτων.  

 
Θα φζρει πλιρθσ εγκατάςταςθ air condition (ψφξθ – κζρμανςθ)  
 
 
6. Καμπίνα και άλλα ςτοιχεία 
 

Ο ανεμοκϊρακασ κα είναι αςφαλείσ τφπου LAMINATED  (TRIPLEX) κα φζρει αλεξιλια 
ρυκμιηόμενα, κακϊσ και υαλοκακαριςτιρεσ και εκτοξευτζσ νεροφ για τον κακαριςμό του ανεμοκϊρακα.  

Το τιμόνι κα είναι υδραυλικό - ρυκμιηόμενο και τοποκετθμζνο (επί ποινι αποκλειςμοφ)  ςτθν 
δεξιά πλευρά τθσ καμπίνασ του ςαρϊκρου.  
 Το οδθγοφ ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ, άνετο, ανατομικό. Θα υπάρχει επίςθσ και κάκιςμα ςυνοδθγοφ. 
 Θ καμπίνα κα ζχει κερμικι μόνωςθ και κα διακζτει ςφγχρονο ςφςτθμα κλιματιςμοφ (air 
condition), κακϊσ και ςφςτθμα κζρμανςθσ και αεριςμοφ. Θα φζρει φάρο ςτθν οροφι και  εργονομικοφσ 
κακρζπτεσ.  
 Το ταμπλό του ςαρϊκρου κα ζχει όλα τα απαραίτθτα όργανα και χειριςτιρια για τθν αςφαλι 
παρακολοφκθςθ των λειτουργιϊν και τθν κίνθςθ του οχιματοσ, ακόμθ δε, ραδιόφωνο, ωρομετρθτι 
λειτουργίασ κλπ. ςτον δε πίνακα οργάνων κα υπάρχουν όλα τα απαιτοφμενα όργανα ελζγχου και οι 
φωτεινζσ ενδείξεισ των διαφόρων λειτουργιϊν και βλαβϊν. 

Θα είναι εφοδιαςμζνο επίςθσ με κλειςτό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ οπιςκοπορείασ με κάμερα 
ςτο πίςω μζροσ του ςαρϊκρου και μόνιτορ εντόσ καμπίνασ. 
 Θα φζρει επίςθσ πλιρεσ εγκατεςτθμζνο θχοςφςτθμα (ράδιο-mp3). 
Θα υπάρχει προεγκατεςτθμζνο κφκλωμα αναμονισ για ςφνδεςθ ραδιοτθλεπικοινωνίασ (CB) ι επικυμθτά 

πλιρθ εγκατάςταςθ C.B. ςε ςυχνότθτεσ που κα υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία. 

 Επίςθσ κα είναι εφοδιαςμζνο με τθν απαραίτθτθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ 
ςφμφωνα με τον ΚΟΚ (φϊτα, προβολείσ, ανακλαςτιρεσ, κακρζπτεσ, θχθτικζσ ςυςκευζσ, κλπ). 
 Να αναφερκοφν οι ικανότθτεσ – δυνατότθτεσ και τα τυχόν test αντοχισ τθσ καμπίνασ.  
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7. Χρωματιςμόσ – Λογότυπα  
 
Εξωτερικά το  μθχάνθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό  ςε δφο τουλάχιςτον 
ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, 
ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα 
ςφγχρονα μθχανιματα.  
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςφζρει και να τοποκετιςει ςτον προςφερόμενο 
εξοπλιςμό, ςε μόνιμθ κζςθ, το λογότυπο του Διμου Αιγάλεω. Οι διαςτάςεισ, το περιεχόμενο, ο 
χρωματιςμόσ και οι κζςεισ τουσ κα δοκοφν ςτον προμθκευτι από τον Διμο. 
 
8. Αξιοπιςτία 
Σθμαντικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποτελεί ο βακμόσ υπερεπάρκειασ και ανεφρεςθσ 
ανταλλακτικϊν του δθμοπρατοφμενου είδουσ ςτθν Ελλθνικι αγορά κακϊσ και ο αρικμόσ των 
μθχανθμάτων του ιδίου καταςκευαςτι (του ίδιου ι παρόμοιου τφπου) που λειτουργοφν ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι του Νομοφ, κακϊσ και θ διαγωγι του προμθκευτι ςτθν Ελλθνικι αγορά και θ οργάνωςθ τθσ 
εταιρείασ.  
 
Λοιπζσ εξαρτιςεισ για μελλοντικό εξοπλιςμό του μθχανιματοσ. Θ ςυμβατότθτα μθχανιματοσ με λοιπζσ 
εξαρτιςεισ και θ ομοιογζνεια αυτϊν από τον ίδιο καταςκευαςτι, κα λθφκεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για τθν 
μεγαλφτερθ δυνατι αξιοπιςτία και παραγωγικότθτα του μθχανιματοσ. 
 
9. Συνοδευτικά με το μθχάνθμα 
Το μθχάνθμα κα παραδοκεί ςτον Διμο μασ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν 
ζκδοςθ των πινακίδων και εφοδιαςμζνο με νόμιμεσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ .  
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι και 
τροποποίθςθ που τυχόν απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο του μθχανιματοσ από αρμόδια υπθρεςία του 
Υπουργείου Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 
Το μθχάνθμα κα είναι εφοδιαςμζνο κατά τθν παράδοςθ με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

 απαραίτθτα εγχειρίδια χριςθσ, λειτουργίασ, ελζγχων, ςυντιρθςθσ-επιςκευϊν, ευρετιριο 

ανταλλακτικϊν, κλπ. ςτθν αγγλικι ι ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ και από όλα τα ςχζδια ι 

ςχεδιαγράμματα των θλεκτρικϊν του ςυςτθμάτων . Τα παραδοτζα Εγχειρίδια Χριςθσ, Συντιρθςθσ 

και ο Σφντομοσ Οδθγόσ Χριςεωσ κα είναι απαραίτθτα ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα 

 Ρυροςβεςτιρα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.  

 Ρλιρεσ φαρμακείο. 

 Τρίγωνο βλαβϊν. 

 Άγκιςτρο ρυμοφλκθςθσ.  

 Ρλιρθ εφεδρικό τροχό (ελαςτικό και αεροκάλαμο, αν απαιτείται από τον ΚΟΚ), γρφλλο 

αντίςτοιχθσ ικανότθτασ, τρίγωνο βλαβϊν.  

 Μια  ςειρά κλειδιϊν και ςυνικων εργαλείων (μπουλονόκλειδο,  μια ςειρά γερμανικϊν, ζνα 

γαλλικό κλειδί, ςφυρί, κατςαβίδια, δοκιμαςτικό και πζνςα), πλιρεσ φαρμακείο και πλιρθ ςειρά 

τεχνικϊν εγχειριδίων (χειριςμόσ και ςυντιρθςθ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά) για τθν 

αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ των διαφόρων ςτοιχείων και μθχανιςμϊν αυτοφ, 

περιλαμβανομζνου και του κινθτιρα. 

 
Ι.1.6. Φφλλο Συμμόρφωςθσ Αναρροφθτικοφ Σαρϊκρου  
 



 

Σελίδα 52 

Στα παρακάτω ερωτιματα πρζπει να δοκοφν απαντιςεισ,  επί ποινι αποκλειςμοφ,  από τουσ 

διαγωνιηόμενουσ. Απάντθςθ ΝΑΙ κεωρείται δεςμευτικι για τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ από τον  

διαγωνιηόμενο.  

 

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΙ   

Α.1 Ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο μεταξφ 6 – 7 tn ΝΑΙ   

Α.2  Κινθτιρασ Euro 6 ι Euro 5, Hp/tn ≥ 15 ΝΑΙ   

Α.3 

Υδραυλικό ςφςτθμα κλειςτοφ κυκλϊματοσ με αντλία 

μεταβλθτισ παροχισ minimum 220 bar & minimum 100 

lt/min 

ΝΑΙ 

  

Α.4 Μετάδοςθ κίνθςθσ υδροςτατικοφ τφπου   ΝΑΙ   

Α.5 Ελατθριακι ανάρτθςθ με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν  ΝΑΙ   

Α.6 
Υδραυλικό ςφςτθμα διεφκυνςθσ  

Κφκλοσ ςτροφισ ≤ 10 μ. 
ΝΑΙ 

  

Α.7 
Διπλό κφκλωμα φρζνων με δφο αντλίεσ και μθχανικό 

χειρόφρενο 
ΝΑΙ 

  

Α.8 
Δφο ψικτρεσ ςάρωςθσ με υδραυλικι κίνθςθ και 

ανεξάρτθτθ κίνθςθ  
ΝΑΙ 

  

Α.9 
Σφςτθμα ψεκαςμοφ νεροφ με ακροφφςια ςτθν περιοχι 

ςάρωςθσ – δεξαμζνθ φδατοσ χωρθτικότθτασ ≥ 400 lt  
ΝΑΙ 

  

Α.10 Σφςτθμα υψθλισ πίεςθσ νεροφ με πιςτολζτο.  ΝΑΙ   

Α.11 
Εξωτερικό ςφςτθμα αναρρόφθςθσ με εφκαμπτο ςωλινα 

αναρρόφθςθσ  
ΝΑΙ 

  

Α.12 

Δεξαμενι απορριμμάτων με αντοχι ςτθν διάβρωςθ 

χωρθτικότθτασ περίπου 3 – 4 m
3
 – Εκκζνωςθ με οπίςκια 

ανατροπι από φψοσ ≥ 1,5 m 

ΝΑΙ 

  

Α.13 Τουρμπίνα αναρρόφθςθσ max ροισ ≥ 12.000 m
3
/h ΝΑΙ   

Α.14 

Μεταλλικι καμπίνα αςφαλείασ με μεγάλα παράκυρα και 

ρυκμιηόμενο κάκιςμα χειριςτι με ςφςτθμα αμορτιςζρ . 

Υδραυλικό – ρυκμιηόμενο τιμόνι δεξιά.  

ΝΑΙ 

  

Α.15 
Ρλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ και θλεκτρολογικι 

εγκατάςταςθ ςφμφωνθ με τον ΚΟΚ. 
ΝΑΙ 

  

Α.16 Σφςτθμα air condition  κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ ΝΑΙ   

Α.17 Ρλιρεσ Θχοςφςτθμα ράδιο – mp3    

Α.18 Κάμερα οπιςκοπορείασ με οκόνθ εντόσ καμπίνασ. ΝΑΙ   

Α.19 Λογότυπα – Χρωματιςμόσ κλπ ΝΑΙ   

Α.20 
Συμβατότθτα μθχανιματοσ με λοιπζσ μελλοντικζσ 

εξαρτιςεισ εξοπλιςμοφ. 
ΝΑΙ 

  

Α.21 Εγχειρίδια χριςθσ, ςυντιρθςθσ, ανταλλακτικϊν ΝΑΙ   

Α.22 

Ρροςκόμιςθ όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για 

νόμιμθ κυκλοφορία με τθν παράδοςθ (Ελλθνικι Ζγκριςθ 

Τφπου, Ριςτοποιθτικό Εκτελωνιςμοφ, Ρινακίδεσ κλπ). 

ΝΑΙ 

  

Α.23 Ραρελκόμενα όπωσ ηθτοφνται ςτθν παροφςα ΝΑΙ   

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΗΣΗ - ΡΑΑΔΟΣΗ ΝΑΙ   

Β.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ενόσ (1) ζτουσ  ΝΑΙ   

Β.2 Συνεργείο κάλυψθσ βλαβϊν και ςυντθριςεων ΝΑΙ   

Β.3 Εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν για 10 χρόνια ΝΑΙ   

Β.4 
Ζκπτωςθ ςε ανταλλακτικά άνω του 15% επί του επίςθμου 

τιμοκαταλόγου 
ΝΑΙ 

  

Β.5 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ΝΑΙ   

Β.6 
Χρόνοσ παράδοςθσ όχι μεγαλφτεροσ των 150 θμερϊν – 

(Τόποσ παράδοςθσ Μικελι 6 Αιγάλεω) 
ΝΑΙ 
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Ι.1.7. Ρίνακασ Βακμολόγθςθσ  

 

Θ βακμολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.3.2. τθσ παροφςασ.  

 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφορϊν και οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που αυτά κα βακμολογθκοφν 
περιγράφονται ςτον ακόλουκο πίνακα :  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Τμιμα 1 – Αναρροφθτικό Σάρωκρο) 
 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 70%) 

 

Α/Α Βακμολογοφμενθ Ραράμετροσ Ροςοςτό % 

1 Ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο  4 

2 Τεχνικά χαρακτθριςτικά κινθτιρα (παρ. 2) 5 

3 Υδραυλικό Σφςτθμα (παρ. 3) 4 

4 
Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ – Ελαςτικά – Ανάρτθςθ – Σφςτθμα 

διεφκυνςθσ – Σφςτθμα πζδθςθσ (παρ. 4)   
4 

5 
Τεχνολογίεσ & Ικανότθτα  Αναρρόφθςθσ – Σφςτθμα ψθκτρϊν 

(βουρτςϊν)   
10 

6 
Σωλινασ αναρρόφθςθσ πεηοφ χειριςτι – Σφςτθμα υψθλισ πίεςθσ 

νεροφ με πιςτολζτο.  
4 

7 
Χωρθτικότθτα υλικά καταςκευισ δεξαμενισ απορριμμάτων – νεροφ, 

Δυνατότθτεσ εκκζνωςθσ  
5 

8 Κάμερα οπιςκοπορείασ - Ρλιρεσ Θχοςφςτθμα ράδιο – mp3 5 

9 
Πργανα χειριςτι και ςυνολικόσ εξοπλιςμόσ – ευκολίεσ καμπίνασ –  

Θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και διατάξεισ αςφαλείασ 
4 

10 Εγκατάςταςθ Air Condition 5 

11 
Χρωματιςμόσ –  Αξιοπιςτία μθχανιματοσ – Συμβατότθτα με 

μελλοντικζσ προςαρτιςεισ  
4 

12 Συνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ μθχανιματοσ  4 

13 
Τεχνογνωςία ςυντιρθςθσ παρόμοιου εξοπλιςμοφ ςτο Συνεργείο του 

Διμου 
4 

14 
Τεχνικι αξία προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (Λειτουργικότθτα, 

αποδοτικότθτα, αιςκθτικότθτα κλπ) 
4 

15 

Καταλλθλότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για τθν 

εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ για τον οποίον προορίηεται (Θα λθφκεί 

υπόψθ θ διαγωγι του οχιματοσ ςτθν Διεκνι αγορά – πιςτοποιιςεισ 

– εξελιγμζνα μοντζλα κλπ) 

4 

Σφνολο Ομάδασ Α 70 % 
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ΟΜΑΔΑ Β:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 30%) 

 

Α/Α Βακμολογοφμενθ Ραράμετροσ Ροςοςτό % 

1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. 5 

2 Εγγφθςθ αντιςκωριακισ προςταςίασ. 3 

3 Ζντυπα που ςυνοδεφουν το μθχάνθμα – Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ  2 

4 

Συντιρθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ του προμθκευτι μετά τθν πϊλθςθ 

(εξειδικευμζνο προςωπικό, τρόποσ αντιμετϊπιςθσ  προλθπτικϊν 

ςυντθριςεων και επιςκευϊν), Υποςτιριξθ με Ανταλλακτικά, 

Δυνατότθτεσ Συνεργείου Επιςκευϊν. 

9 

5 
Εμπειρία και Ειδίκευςθ προμθκευτι –  Ροιοτικζσ πιςτοποιιςεισ 

καταςκευαςτι και προμθκευτι κλπ 
7 

6 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ  4 

Σφνολο Ομάδασ Β 30% 

 

 

Ι.2 ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – 2 : 

Ρρομικεια ενόσ μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ  

με ανατρεπόμενθ καρότςα και γερανό με αρπάγθ. 

 

Ι.2.1. Διάρκεια ςφμβαςθσ - Χρόνοι παράδοςθσ  

Ππωσ κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ.  

 

Ι.2.2. Τόποσ υλοποίθςθσ / παράδοςθσ – Ραραδοτζα – Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Ππωσ κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.2 τθσ παροφςασ.  

 

Ι.2.3. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  

Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εκπαίδευςθ των εργατϊν, χειριςτϊν και 
μθχανικϊν του αγοραςτι για το χειριςμό   και ςυντιρθςθ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια 
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.). Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα  πραγματοποιθκεί για όςο χρόνο χρειαςτεί 
δίχωσ καμία επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ. 

Ι.2.4. Τεχνικι Υποςτιριξθ,  εμπειρία και ειδίκευςθ  

Ρροσ απόδειξθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ, εμπειρίασ και ειδίκευςθσ ο προμθκευτισ με τθν προςφορά  

οφείλει να κατακζςει όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.6. τθσ παροφςθσ. Επιπλζον : 

• Υπεφκυνθ Διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ ότι αποδζχονται  τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 

και ότι κα καλφψουν τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απ’ ευκείασ  εάν αυτό τουσ ηθτθκεί  από τον 

Διμο. 

• Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ρρομθκευτι και του Καταςκευαςτι παροχισ  πλιρουσ ςειράσ 

ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 

ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. Οι εκπτϊςεισ που κα τυγχάνει ο Αγοραςτισ επί των 

εκάςτοτε κάκε φορά επίςθμων τιμοκαταλόγων ςε ανταλλακτικά κα είναι μεγαλφτερεσ του 15% . 
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Ι.2.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ με ανατρεπόμενθ καρότςα και 
γερανό με αρπάγθ. 

 

Το προσ προμικεια μθχάνθμα, προορίηεται, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα για εργαςίεσ  
περιςυλλογισ ογκωδϊν αντικειμζνων κ.λ.π. από διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ με ςκοπό τθν περαιτζρω 
μεταφορά και διάκεςθ προσ ανακφκλωςθ. 
Θα είναι γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου οίκου καταςκευισ  πλαιςίων μικρϊν φορτθγϊν, καταςκευαςμζνο 
με ςφγχρονθ τεχνολογία με τθν χριςθ δοκιμαςμζνων και ευφιμωσ γνωςτϊν υλικϊν, μθχανιςμϊν 
υπερκαταςκευισ (καρότςα – γερανό – αρπάγθ). 
Τα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν 
προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι 
μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5%. 
Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ: 
 
1. Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ, πλαίςιο 
 
Το προσ προμικεια όχθμα κα είναι απολφτωσ  καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, γνωςτοφ και εφφθμου 
εργοςταςίου, εκ των πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων. Θα είναι ιςχυρισ και ανκεκτικισ καταςκευισ, 
και φζρει ςτο πλαίςιο του ανατρεπόμενθ καρότςα και γερανό με αρπάγθ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που ακολουκοφν.  
 
Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ 

υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ 

 

Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 4x2. 

  

Το ςυνολικό μικτό φορτίο κα είναι περίπου 7,5 tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρζπει να 

προκφπτει από τουσ καταλόγουσ των καταςκευαςτικϊν οίκων, όπωσ και το ίδιο νεκρό βάροσ του πλαιςίου 

με τθν καμπίνα οδιγθςθσ, το δε βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ  από όμοιο κατάλογο ι υπεφκυνθ περιγραφι 

του καταςκευαςτι τθσ. 

 

Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ και κα αποτελείται 

από διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει 

απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπομζνου.  Θα είναι 

εφοδιαςμζνο με ιςχυρζσ ςυγκολλιςεισ ςτα ςθμεία φόρτιςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ ςκλθρϊν ςυνκθκϊν 

εργαςίασ και κα ζχει ικανό ςφςτθμα ανάρτθςθσ Τουλάχιςτον κατά το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ δεν πρζπει να παρουςιάςει οποιοδιποτε ριγμα ι ςτρζβλωςθ. Θα φζρει άγκιςτρο (πείρο) 

ζλξεωσ εμπρόσ 

 

Θ ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο κα είναι  τουλάχιςτον 2.500 kg.  Ωσ ωφζλιμο 

φορτίο του πλαιςίου κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 

αφαίρεςθ του ιδίου νεκροφ βάρουσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ καμπίνα οδιγθςθσ, το προςωπικό 

(οδθγόσ και δυο εργάτεσ), το βάροσ του καυςίμου, του λιπαντικοφ ελαίου, του νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, 

τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, θ κενι υπερκαταςκευι (καρότςα) με τον γερανό και όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του 

οχιματοσ. 
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Λόγω του περιοριςμζνου  πλάτουσ των δρόμων και των ςτακμευμζνων αυτοκινιτων  κα πρζπει το όχθμα 

να ζχει τισ βολικότερεσ διαςτάςεισ και μεταξόνιο για τθν εκτζλεςθ του ζργου του ϊςτε να παρουςιάηει 

πολφ καλι ευελιξία. Το μεταξόνιο  κα  είναι 3,00 – 3,50 m, το ςυνολικό πλάτοσ του πλιρουσ οχιματοσ 

εξοπλιςμζνου δίχωσ του κακρζπτεσ δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα 2,00 m και το ςυνολικό μικοσ τα 6,00 

m. 

 

Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει 

ο Διμοσ. 

 

Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα και μάλιςτα 

κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ: 

 Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ  

 Μεταξόνιο 

 Μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο) 

 Βάρθ πλαιςίου  

 Ανϊτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίςιο, μικτό βάροσ (GROSS WEIGHT) 

 Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ. 

 Το κακαρό ωφζλιμο φορτίο 

 Θ ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα 

 
2. Κινθτιρασ 
 
Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ 

τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ, 4/κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ 

και άριςτθσ φιμθσ, μεγάλθσ κυκλοφορίασ. Θ ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα είναι τουλάχιςτον  150 Hp  και 

ροπισ 350 Nm. Θα διακζτει κατά προτίμθςθ ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo) με ψφξθ αζρα 

υπερπλιρωςθσ (Intercooler). Ο κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι τουλάχιςτον 2.900 cc. 

 

Να δοκοφν υποχρεωτικά οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε 

ςχζςθ με τον αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι καμπφλεσ 

οικονομίασ καυςίμου. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ ςτισ 

χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ 

ςτροφϊν. 

Θα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ  λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ  των 
εκπομπϊν CO2,NOx NMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων.   

 

Θ εξαγωγι των καυςαερίων κα γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα. 

 

Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: . 

 Τφποσ και καταςκευαςτισ 

 Θ πραγματικι ιςχφσ , ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ. 

 Θ μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ ςτροφϊν του. 

 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό 

των ςτροφϊν. 

 Ο κφκλοσ λειτουργίασ (4-χρόνοσ). 

 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ  
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3. Επιμζρουσ μθχανολογικά Συςτιματα 
 
α. Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ – Ελαςτικά Επίςωτρα. 
 
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα διακζτει πζντε (5) ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ και μιασ 

(1) οπιςκοπορείασ τουλάχιςτον, ςυγχρονιςμζνων  ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων. 

 

Ο ςυμπλζκτθσ κα είναι μονόσ, ξθροφ τφπου. Το υλικό τριβισ του δίςκου δεν κα περιζχει αμίαντο με 

αποτζλεςμα να είναι φιλικόσ προσ το περιβάλλον. 

 

Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται διαμζςου του 

κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων. 

 
Ελαςτικά Επίςωτρα 
 
Τα ελαςτικά επίςωτρα κα είναι ικανισ διάςταςθσ και αντοχισ ϊςτε να υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ 
φόρτιςθσ του οχιματοσ για όλεσ τισ πικανζσ ςυνκικεσ κίνθςισ του και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ του ςε πλιρθ φόρτωμα.  
 
Το όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα  καινοφργια (ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ αεροκάλαμο 

(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ 

τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO. 

 
β. Σφςτθμα διεφκυνςθσ 
 
Το τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ  ςφμφωνα 

με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. 

 

Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για βολικι 

επιβίβαςθ και αποβίβαςθ. 

 

Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. Θ ακτίνα ςτροφισ να είναι θ ελάχιςτθ 

δυνατι. 

 
γ. Σφςτθμα πζδθςθσ 
 
Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα, ενϊ ταυτόχρονα κα διακζτει ςφςτθμα 

Αντιμπλοκαρίςματοσ Τροχϊν (Α.Β.S.),ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον 

πίςω άξονα.   

 

To φορτθγό πλαίςιο κα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, διςκόφρενα, ι ταμποφρα, ι 

ςυνδυαςμό αυτϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ 

ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά του.  Το χειρόφρενο κα λειτουργεί 

με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου και κα επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του οχιματοσ. Σε περίπτωςθ 

βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια πίεςθσ αζρα) τότε το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Το υλικό τριβισ των 

φρζνων δεν κα περιζχει αμίαντο με αποτζλεςμα να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον. 

 

Θα εκτιμθκοφν τυχόν μεταγενζςτερα ςυςτιματα πζδθςθσ όπωσ EBS, ABA, ΕΒΑ κλπ. 
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δ. Άξονεσ – Αναρτιςεισ  

 

Το πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ  του εμπρόςκιου και πίςω άξονα κα είναι  

χαλφβδινεσ ι με αερόςουςτεσ (air suspension) ι ςυνδυαςμό αυτϊν. Να δοκεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ 

και οι ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.  

 

 Θ κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4Χ2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ  κα πρζπει να 

καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ. Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ 

να είναι εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα ASR, που αποτρζπει τθ διαφορά ςτροφϊν ςτουσ τροχοφσ  ςε 

περίπτωςθ  μειωμζνθσ πρόςφυςθσ. 

 

Το όχθμα κα φζρει ςφςτθμα περιοριςμζνθσ ολίςκθςθσ , μπλοκζ  διαφορικό. 

 

Θ πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο περιλαμβανομζνων 

όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν 

επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το 

πλαίςιο. 

 

Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, αναρτιςεων και 

ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ) 

 

4. Καμπίνα οδιγθςθσ και άλλα ςτοιχεία 
 
Θ καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τφπου και τφπου καμπίνασ θμζρασ και να εδράηεται επί του πλαιςίου 

μζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ.   

 Το κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πολλαπλζσ  ρυκμίςεισ  και κα προςφζρει άνεςθ ςτον οδθγό χάρθ, με 

ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν ςθμείων. Το όχθμα κα διακζτει   κζςθ για τον οδθγό και δφο (2) 

ςυνοδθγοφσ. 

Θα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από γυαλί SECURIT 

κ.λ.π. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κα είναι κερμικά μονωμζνθ και με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, 

δφο τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ με εκτοξευτζσ νεροφ για τον κακαριςμό του 

ανεμοκϊρακα, δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, 

ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ κερμαινόμενου φρζςκου αζρα, 

aircondition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ και γενικά κάκε 

εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου. 

Θα φζρει επίςθσ πλιρεσ εγκατεςτθμζνο θχοςφςτθμα (ράδιο-mp3) και προεγκατάςταςθ αναμονισ για 

δίκτυο ραδιοτθλεπικοινωνίασ (CB). ι επικυμθτά πλιρθ εγκατάςταςθ C.B. ςε ςυχνότθτεσ που κα 

υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία. 

 

Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι 
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα. Θα φζρει φάρο ςτθν 
οροφι και  εργονομικοφσ κακρζπτεσ.  
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Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ 

που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

 

Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει 

θ υπθρεςία. 

 
 
5. Χαρακτθριςτικά Υπερκαταςκευισ  
 
α. Κιβωτάμαξα (καρότςα)  

 

Θ κιβωτάμαξα κα είναι με υδραυλικι ανατροπι εξ ολοκλιρου μεταλλικι και κα ςτθρίηεται ςτο πλαίςιο 

μζςω ψευδοπλαιςίου.   

 

Θ όλθ καταςκευι   κα χρθςιμοποιθκεί και για τθν μεταφορά διαφόρων ογκωδϊν αντικειμζνων, κλαδιϊν 

κ.λ.π.. 

 

Οι διαςτάςεισ τθσ κιβωτάμαξασ κα είναι ςφμφωνα με τα επιτρεπόμενα από τθν νομοκεςία ςε ςυνδυαςμό 

με το επιτρεπόμενο ωφζλιμο φορτίο του αυτοκινιτου. 

 

Το πάχοσ του ελάςματοσ του πυκμζνα τθσ κιβωτάμαξασ δεν κα είναι μικρότερο των 3 mm. 

 

Ο πυκμζνασ τθσ κιβωταμάξασ κα εδράηεται πάνω ςε ψευδοπλαίςιο με  εγκάρςιεσ δοκοφσ από τουσ 

οποίουσ οι δφο είναι διατομισ UNP140  και τραβζρςεσ τφπου ΙΝP80  τοποκετθμζνεσ  ανά διαςτιματα των 

250 - 300 mm. 

 

Τα πλευρικά τοιχϊματα τθσ κιβωτάμαξασ πάχουσ 3 mm  κα ζχουν το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ, κα 

φζρουν υποδοχζσ για να δεχκοφν πρόςκετα παραπζτα και κα φζρουν κατακόρυφεσ ενιςχφςεισ- 

ορκοςτάτεσ διατομισ “Ρ” ανά 400 ζωσ 500 mm.   

 

Το ςφςτθμα τθσ υδραυλικισ ανατροπισ κα είναι ιςχυρισ καταςκευισ με αςφάλεια πζρα από το 

επιτρεπόμενο ωφζλιμο φορτίο του αυτοκινιτου και του βάρουσ τθσ κιβωτάμαξασ κατά 30% τουλάχιςτον.   

 

β. Οπίςκια Θφρα 

 

Θα είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 3 mm με ενιςχυτικζσ νευρϊςεισ πάχουσ 4 mm. Θα 

ςυνδζεται με τον πυκμζνα τθσ κιβωτάμαξασ με τθ βοικεια ειδικϊν μεντεςζδων που κα επιτρζπουν ςτθν 

πόρτα να ανοίγει  από το πάνω και από το κάτω μζροσ. Θα ςυγκρατείται ςτθν οριηόντια κζςθ μζςω 

αλυςίδων.   

 

γ. Υδραυλικό ςφςτθμα  

Το υδραυλικό ςφςτθμα κα αποτελείται από : 

 Ανυψωτικό ζμβολο  

 Εμβολοφόρα αντλία λαδιοφ  . 

 Δοχείο λαδιοφ  

 Βαλβίδα ανατροπισ  

 Τερματικι βαλβίδα 
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 Χειριςτιριο ανατροπισ ςτο εςωτερικό τθσ καμπίνασ.  

 

H ανατροπι τθσ κιβωτάμαξασ κα γίνεται με τθν βοικεια ενόσ υδραυλικοφ εμβόλου . Θ υδραυλικι αντλία 

του  ςυςτιματοσ κα παίρνει κίνθςθ από το .Τ.Ο του αυτοκινιτου. Στο υδραυλικό κφκλωμα κα 

περιλαμβάνεται ακόμθ το δοχείο ελαίου με τισ ςωλθνϊςεισ, κακϊσ και θ βαλβίδα αςφαλείασ για τθν 

αποτροπι απότομθσ κακόδου τθσ κιβωτάμαξασ, ςε περίπτωςθ διαρροισ λαδιοφ. Ο χρόνοσ ανφψωςθσ και 

κατάβαςθσ τθσ κιβωτάμαξασ κα είναι  30 δευτερόλεπτα αντίςτοιχα περίπου. Το χειριςτιριο τθσ 

υδραυλικισ ανατροπισ κα είναι εντόσ τθσ καμπίνασ του οδθγοφ. 

 

Θ κζςθ των φλασ και πινακίδεσ κυκλοφορίασ κα είναι τζτοια ϊςτε να μθν καταςτρζφονται από τθ απλι 

πρόςκρουςθ του αυτοκινιτου προσ τα όπιςκεν. 

 

Ολεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ κα οδεφουν αςφαλϊσ, δεν κα είναι εκτεκειμζνεσ και 

παράλλθλα κα είναι ευχερισ θ αντικατάςταςι τουσ. 

 

δ. Υδραυλικόσ Γερανόσ ανφψωςθσ φορτίων  

Ράνω ςτο πλαίςιο και ανάμεςα ςτθν καμπίνασ οδθγοφ και τθσ κιβωτάμαξασ κα τοποκετθκεί υδραυλικόσ 
γερανόσ ζωσ 3 tn με ικανότθτα ανφψωςθσ τουλάχιςτον με υδραυλικι επζκταςθ 

 Στα 3,2 m – 810 kg,   

 Στα 4,4 m – 570 kg, 

 Στα 5,6 m – 400 Kg   

 Στα 6,8 m – 300 kg  
 
Το βάροσ του γερανοφ κα είναι μικρότερο από 500 kg και θ περιςτροφι του κα είναι κατά 360ο 

τουλάχιςτον . 
 
Στον πρόςκετο εξοπλιςμό του γερανοφ κα περιλαμβάνεται  ζνασ γάντηοσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ του για τθν 
ανφψωςθ φορτίων  και επιπροςκζτωσ μια αρπάγθ με 4 δόντια . 
 
Ο γερανόσ κα ζχει υδραυλικι κάκοδο 2 ποδαρικϊν. 
 
Οι αςφαλιςτικζσ διατάξεισ που κα διακζτει ο γερανόσ κα είναι τουλάχιςτον, οι εξισ: 
 

- Βαλβίδεσ αςφαλείασ ςε κάκε κφλινδρο για τον ζλεγχο απϊλειασ πιζςεωσ του ελαίου. 
- Σφςτθμα ελζγχου υπερφόρτωςθσ που ακινθτοποιεί αυτόματα τθν ανάπτυξθ του βραχίονα όταν 

αυτόσ υπερφορτωκεί και επιτρζπει μόνον τισ κινιςεισ ςυςτολισ. 
- Διακόπτθ κινδφνου για τον απόλυτο αποκλειςμό ροισ ελαίου και ιςχφοσ.   
- Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ CE. 

 
 
6. Χρωματιςμόσ – Λογότυπα  
 
Εξωτερικά το όχθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό  ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ 

μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ 

ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν 

τα χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. 

 

Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα 

αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται   
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κατά τθν υπογραφι τθσ  τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ 

είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. 

 

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςφζρει και να τοποκετιςει ςτον προςφερόμενο 
εξοπλιςμό, ςε μόνιμθ κζςθ, το λογότυπο του Διμου Αιγάλεω 
 
 
7. Συνοδευτικά με το όχθμα 
 
Το όχθμα κα παραδοκεί ςτον Διμο μασ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ 
των πινακίδων κ.λ.π. 
Το όχθμα κα είναι εφοδιαςμζνο κατά τθν παράδοςθ με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

 Απαραίτθτα εγχειρίδια χριςθσ, λειτουργίασ, ελζγχων, ςυντιρθςθσ-επιςκευϊν, ευρετιριο 

ανταλλακτικϊν, κλπ. ςτθν αγγλικι ι ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ και από όλα τα ςχζδια ι 

ςχεδιαγράμματα των θλεκτρικϊν του ςυςτθμάτων . Τα παραδοτζα Εγχειρίδια Χριςθσ, Συντιρθςθσ 

και ο Σφντομοσ Οδθγόσ Χριςεωσ κα είναι απαραίτθτα ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα 

 Ρυροςβεςτιρα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.  

 Ρλιρεσ φαρμακείο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβϊν. 

 Θλεκτρονικό Ταχογράφο  

 Άγκιςτρο ρυμοφλκθςθσ.  

 Ρλιρθ εφεδρικό τροχό και γρφλλο αντίςτοιχθσ ικανότθτασ, τοποκετθμζνα ςε αςφαλζσ μζροσ του 

αυτοκινιτου  

 Μια  ςειρά κλειδιϊν και ςυνικων εργαλείων (μπουλονόκλειδο,  μια ςειρά γερμανικϊν, ζνα 

γαλλικό κλειδί, ςφυρί, κατςαβίδια, δοκιμαςτικό και πζνςα), πλιρεσ φαρμακείο και πλιρθ ςειρά 

τεχνικϊν εγχειριδίων (χειριςμόσ και ςυντιρθςθ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά) για τθν 

αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ των διαφόρων ςτοιχείων και μθχανιςμϊν αυτοφ, 

περιλαμβανομζνου και του κινθτιρα. 

 
 

Ι.2.6. Φφλλο Συμμόρφωςθσ μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ με ανατρεπόμενθ καρότςα και γερανό 
με αρπάγθ. 

 
 

Στα παρακάτω ερωτιματα πρζπει να δοκοφν απαντιςεισ,  επί ποινι αποκλειςμοφ,  από τουσ 

διαγωνιηόμενουσ. Απάντθςθ ΝΑΙ κεωρείται δεςμευτικι για τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ από τον  

διαγωνιηόμενο.  

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΙ   

Α.1 
Ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο περίπου 6 tn 

Ωφζλιμο φορτίο : ≥ 2,5 tn 
ΝΑΙ 

  

Α.2 
Κινθτιρασ Euro 6, DIESEL, 4κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ 

Ιςχφσ ≥ 150Θ, Κυβιςμόσ ≥ 2900 cc 
ΝΑΙ 
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Α.3 Ρλαίςιο 2 αξόνων, Κίνθςθ 4Χ2, ςφςτθμα ASR  ΝΑΙ   

Α.4 Μεταξόνιο 3,0-3,5 m, Ρλάτοσ ≤ 2,0m, Μικοσ ≤ 6m ΝΑΙ   

Α.5 
Μετάδοςθ κίνθςθσ ξθροφ τφπου,  

Ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ ≥ 5 
ΝΑΙ 

  

Α.6 
Υδραυλικό ςφςτθμα διεφκυνςθσ  

Ελάχιςτθ ακτίνα κφκλου ςτροφισ 
ΝΑΙ 

  

Α.7 Διπλό κφκλωμα φρζνων με ABS, μθχανικό χειρόφρενο  ΝΑΙ   

Α.8 
Μεταλλικι καρότςα με υδραυλικι ανατροπι, Ράχοσ 

πυκμζνα ≥ 3 mm 
ΝΑΙ 

  

Α.9 Οπίςκια ανοιγόμενθ κφρα, Ράχοσ ≥ 3 mm ΝΑΙ   

Α.10 Υδραυλικό ςφςτθμα ανατροπισ με P.T.O. ΝΑΙ   

Α.11 Υδραυλικόσ περιςτρεφόμενοσ γερανόσ 360
ο
  ΝΑΙ   

Α.12 Ρροςάρτθςθ γάντηου και αρπάγθσ 4 δοντιϊν ςτον γερανό ΝΑΙ   

Α.13 
Μεταλλικι καμπίνα αςφαλείασ με μεγάλα παράκυρα και 

ρυκμιηόμενο κάκιςμα οδθγοφ. Υδραυλικό τιμόνι  
ΝΑΙ 

  

Α.14 
Ρλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ και θλεκτρολογικι 

εγκατάςταςθ ςφμφωνθ με τον ΚΟΚ. 
ΝΑΙ 

  

Α.15 Σφςτθμα air condition  κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ ΝΑΙ   

Α.16 Ρλιρεσ Θχοςφςτθμα ράδιο – mp3 – Ρροεγκατάςταςθ CB ΝΑΙ   

Α.17 Λογότυπα Διμου – Χρωματιςμόσ κλπ ΝΑΙ   

Α.18 
Συμβατότθτα οχιματοσ με λοιπζσ μελλοντικζσ εξαρτιςεισ 

εξοπλιςμοφ. 
ΝΑΙ 

  

Α.19 Εγχειρίδια χριςθσ, ςυντιρθςθσ, ανταλλακτικϊν ΝΑΙ   

Α.20 

Ρροςκόμιςθ όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για 

νόμιμθ κυκλοφορία με τθν παράδοςθ (Ελλθνικι Ζγκριςθ 

Τφπου, Ριςτοποιθτικό Εκτελωνιςμοφ, Ρινακίδεσ κλπ). 

ΝΑΙ 

  

Α.21 Ραρελκόμενα όπωσ ηθτοφνται ςτθν παροφςα ΝΑΙ   

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΗΣΗ - ΡΑΑΔΟΣΗ ΝΑΙ   

Β.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ενόσ (1) ζτουσ  ΝΑΙ   

Β.2 Συνεργείο κάλυψθσ βλαβϊν και ςυντθριςεων ΝΑΙ   

Β.3 Εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν για 10 χρόνια ΝΑΙ   

Β.4 
Ζκπτωςθ ςε ανταλλακτικά άνω του 15% επί του επίςθμου 

τιμοκαταλόγου 
ΝΑΙ 

  

Β.5 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ΝΑΙ   

Β.6 
Χρόνοσ παράδοςθσ όχι μεγαλφτεροσ των 150 θμερϊν – 

(Τόποσ παράδοςθσ Μικελι 6 Αιγάλεω) 
ΝΑΙ 

  

 

 

Ι.2.7. Ρίνακασ Βακμολόγθςθσ  

 

Θ βακμολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.3.2. τθσ παροφςασ.  

 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφορϊν και οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που αυτά κα βακμολογθκοφν 
περιγράφονται ςτον ακόλουκο πίνακα :  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Τμιμα 2 – Mικρό ανοικτό διαξονικό φορτθγό με 
ανατρεπόμενθ καρότςα και γερανό με αρπάγθ.) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 70%) 
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Α/Α Βακμολογοφμενθ Ραράμετροσ Ροςοςτό % 

1 
Ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο – Ωφζλιμο φορτίο – Στοιχεία 

πλαιςίου (παρ. Ι.2.5.1.)  
6 

2 Τεχνικά χαρακτθριςτικά κινθτιρα (παρ. Ι.2.5.2.) 8 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ – Ελαςτικά επίςωτρα (παρ. Ι.2.5.3α.) 4 

4 Σφςτθμα διεφκυνςθσ (παρ. Ι.2.5.3β.)  3 

5 Σφςτθμα πζδθςθσ (παρ. Ι.2.5.3γ.) 3 

6 Σφςτθμα Ανάρτθςθσ – Άξονεσ (παρ. Ι.2.5.3δ.) 3 

7 Καμπίνα οδιγθςθσ και πλθρότθτα εξοπλιςμοφ (παρ. Ι.2.5.4.) 5 

8 Κιβωτάμαξα (παρ. Ι.2.5.5α.) 5 

9 Οπίςκια Θφρα (παρ. Ι.2.5.5β.) 3 

10 Υδραυλικό ςφςτθμα ανατροπισ (παρ. Ι.2.5.5γ.) 4 

11 Υδραυλικόσ Γερανόσ με αρπάγθ (παρ. Ι.2.5.5δ.) 6 

12 Λογότυπα Διμου – Χρωματιςμόσ (παρ. Ι.2.5.6.) 4 

13 Συνοδευτικόσ – Λοιπόσ εξοπλιςμόσ οχιματοσ (παρ. Ι.2.5.7.) 4 

14 
Τεχνογνωςία ςυντιρθςθσ παρόμοιου εξοπλιςμοφ ςτο Συνεργείο του 

Διμου 
4 

15 
Τεχνικι αξία προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (Λειτουργικότθτα, 

αποδοτικότθτα, αιςκθτικότθτα κλπ) 
4 

16 

Καταλλθλότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για τθν 

εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ για τον οποίον προορίηεται (Θα λθφκεί 

υπόψθ θ διαγωγι του οχιματοσ ςτθν Ελλθνικι αγορά – 

πιςτοποιιςεισ – εξελιγμζνα μοντζλα κλπ) 

4 

Σφνολο Ομάδασ Α 70 % 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 30%) 

 

Α/Α Βακμολογοφμενθ Ραράμετροσ Ροςοςτό % 

1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 5 

2 Εγγφθςθ αντιςκωριακισ προςταςίασ 3 

3 Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ  Ρροςωπικοφ 2 

4 

Συντιρθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ του προμθκευτι μετά τθν πϊλθςθ 

(εξειδικευμζνο προςωπικό, τρόποσ αντιμετϊπιςθσ  προλθπτικϊν 

ςυντθριςεων και επιςκευϊν), Υποςτιριξθ με Ανταλλακτικά, 

Δυνατότθτεσ Συνεργείου Επιςκευϊν, Χρόνοσ απόκριςθσ, Χρόνοσ 

αποκατάςταςθσ 

10 

5 
Εμπειρία και Ειδίκευςθ προμθκευτι –  Ροιοτικζσ πιςτοποιιςεισ 

καταςκευαςτι και προμθκευτι κλπ 
6 

6 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ  4 

Σφνολο Ομάδασ Β 30% 

 

 

Ι.3 ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – 3 : 
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Ρρομικεια ενόσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 

 

Ι.3.1. Διάρκεια ςφμβαςθσ - Χρόνοι παράδοςθσ  

Ππωσ κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ.  

 

Ι.3.2. Τόποσ υλοποίθςθσ / παράδοςθσ – Ραραδοτζα – Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Ππωσ κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.2 τθσ παροφςασ.  

 

Ι.3.3. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  

Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εκπαίδευςθ των εργατϊν, χειριςτϊν και 
μθχανικϊν του αγοραςτι για το χειριςμό   και ςυντιρθςθ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια 
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.). Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα  πραγματοποιθκεί για όςο χρόνο χρειαςτεί 
δίχωσ καμία επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ. 

Ι.3.4. Τεχνικι Υποςτιριξθ,  εμπειρία και ειδίκευςθ  

Ρροσ απόδειξθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ, εμπειρίασ και ειδίκευςθσ ο προμθκευτισ με τθν προςφορά  

οφείλει να κατακζςει όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.6. τθσ παροφςθσ. Επιπλζον : 

• Υπεφκυνθ Διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ ότι αποδζχονται  τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 

και ότι κα καλφψουν τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απ’ ευκείασ  εάν αυτό τουσ ηθτθκεί  από τον 

Διμο. 

• Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ρρομθκευτι και του Καταςκευαςτι παροχισ  πλιρουσ ςειράσ 

ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 

ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. Οι εκπτϊςεισ που κα τυγχάνει ο Αγοραςτισ επί των 

εκάςτοτε κάκε φορά επίςθμων τιμοκαταλόγων ςε ανταλλακτικά κα είναι μεγαλφτερεσ του 15% . 

 

Ι.3.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ενόσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 

 
Το προσ προμικεια όχθμα, προορίηεται, για τθν εκτζλεςθ διαφόρων εργαςιϊν όπωσ θ ςυντιρθςθ του 
δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ τθσ πόλθσ για τθν καταςκευι εναζριων δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ κ.α. Για τον 
ςκοπό αυτό κα πρζπει να είναι εξαιρετικά ευζλικτο, θμιπροωκθμζνθσ οδιγθςθσ και να ζχει τισ μικρότερεσ 
δυνατζσ διαςτάςεισ χωρίσ να υπάρχει πρόβλθμα ευςτάκειασ όταν το καλάκι εργαςίασ είναι φορτωμζνο με 
το μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ και ζχει αναπτυχκεί ςτο πλζον δυςμενζςτερο ςθμείο του. Θα είναι 
γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου οίκου καταςκευισ  πλαιςίων μικρϊν φορτθγϊν, καταςκευαςμζνο με 
ςφγχρονθ τεχνολογία με τθν χριςθ δοκιμαςμζνων και ευφιμωσ γνωςτϊν υλικϊν, μθχανιςμϊν 
υπερκαταςκευισ (ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ καλακοφόρου). 
Τα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν 
προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι 
μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5%. 
Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ: 
 
1. Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ, πλαίςιο 
 
Το προσ προμικεια όχθμα με τθν υπερκαταςκευι του, κα είναι απολφτωσ  καινοφργιο, πρϊτθσ χριςθσ, 
γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων. Θα είναι ιςχυρισ και 
ανκεκτικισ καταςκευισ, και φζρει ςτο πλαίςιο του ανατρεπόμενθ καρότςα και γερανό με αρπάγθ 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν.  
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Το όχθμα με τθν υπερκαταςκευι του καλακοφόρου ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ, τα βάρθ κατ’ άξονα και τα 
υπόλοιπα καταςκευαςτικά ςτοιχεία κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ και 
να είναι δυνατι θ κυκλοφορία ςτθν Ελλάδα με βάςθ νόμιμθ άδεια κυκλοφορίασ. 
 
Το καλακοφόρο όχθμα, κα αποτελείται από πλαίςιο και υπερκαταςκευι και κα διακζτει ανυψοφμενο 
μονωμζνο καλάκι εργαςίασ με διπλό αρκρωτό βραχίονα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ επιςτιμθσ και 
τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 
 
Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ 

υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

 

 

  
 
Θ ςχζςθ τθσ κατανομισ του μζγιςτου ολικοφ φορτίου του ζτοιμου οχιματοσ που κα ορίηεται με τθν 
προςφορά δεν κα διαφζρει από τθν επιτρεπόμενθ ςχζςθ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ για 
τθν αςφαλι κυκλοφορία του οχιματοσ. 
 
Το πλαίςιο-φορζασ, κα είναι πρόςφατθσ καταςκευισ από τα τελευταία και πλζον εξελιγμζνα μοντζλα, με 
μεγάλθ κυκλοφορία τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Θα πρζπει να πλθροί όλεσ τισ ςχετικζσ 
Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και να δθλϊνεται ότι με τθν παράδοςθ του οχιματοσ κα προςκομιςτεί ταυτόχρονα 
και θ Ζγκριςθ Τφπου από το αρμόδιο Υπουργείο. 
 
Το πλαίςιο κα είναι βαρζωσ τφπου και ενιςχυμζνθσ καταςκευισ, τφπου κλίμακασ με προφίλ C, με διπλοφσ 
τουσ πίςω τροχοφσ και ιςχυρό ςφςτθμα ανάρτθςθσ. - Να δοκεί το ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου. 
 
Ωσ ωφζλιμο φορτίο υπολογίηεται το υπόλοιπο που απομζνει μετά τθν αφαίρεςθ από το ολικό μικτό 
επιτρεπόμενο φορτίο του ίδιου (νεκροφ) βάρουσ του αυτοκινιτου (περιλαμβανομζνου του καλάμου 
οδθγοφ, του οδθγοφ και των εργαηομζνων, του καυςίμου, ορυκτελαίου κ.λπ.) το βάροσ του καυςίμου, ο 
εφεδρικόσ τροχόσ, τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, και όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του οχιματοσ του ανυψωτικοφ 
μθχανιςμοφ και όλων των εξαρτθμάτων τθσ υπερκαταςκευισ. 
 
Θ φόρτιςθ των αξόνων του οχιματοσ με πλιρθ υπερκαταςκευι και 250 Κg ωφζλιμο φορτίο ςτο καλάκι 
εργαςίασ, δεν επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ φόρτιςθ κατ’ άξονα και 
ςυνολικά για το πλαίςιο. 
 
Το ολικό επιτρεπόμενο φορτίο πρζπει να προκφπτει από επίςθμουσ καταλόγουσ του καταςκευαςτι Οίκου. 
Το βάροσ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ και του λοιποφ εξοπλιςμοφ γενικά πρζπει να κακορίηεται 
υπεφκυνα με τισ προςφορζσ. 
 
Το πλαίςιο κα είναι θμιπροωκθμζνθσ οδθγιςεωσ, ϊςτε ο χειριςτι να επικεωρεί τον κινθτιρα, χωρίσ να 
αναγκάηεται να αναςθκϊνει τθν καμπίνα του οχιματοσ. Το μεικτό φορτίο κα είναι τουλάχιςτον 3.500 Kgr., 
θ δε ακτίνα ςτροφισ του όςο το δυνατόν μικρότερθ. 
 
Το φψοσ του πλαιςίου (άνω μζροσ των διαμθκϊν δοκϊν) πρζπει να είναι το ελάχιςτο δυνατό και επιπλζον 
κατά το δυνατόν ςτακερό κατά τθν φόρτωςθ του οχιματοσ. 
 
Οι διαςτάςεισ εν γζνει του οχιματοσ τα κατ’ άξονα βάρθ και λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία αυτοφ κα 
πλθροφν τισ κείμενεσ ςχετικζσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ κυκλοφορία αυτοφ ςτθν Ελλάδα. 
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Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα και μάλιςτα 
κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο όλα τα τεχνικά ςτοιχεία του πλαιςίου. 
 
 

2. Κινθτιρασ 
 
Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 4x2. Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε 

κυκλοφορία τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ, 4/κφλινδροσ, 

υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, μεγάλθσ κυκλοφορίασ, ενϊ το 

όχθμα ςυνολικά (πλαίςιο, ανυψωτικό και γενικά ο εξοπλιςμόσ του) πρζπει να είναι απόλυτα καινοφργιο 

και αμεταχείριςτο 

 

Θ ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα είναι τουλάχιςτον  150 Hp. Θα διακζτει κατά προτίμθςθ 

ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo) με ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ (Intercooler). Ο κυβιςμόσ του 

κινθτιρα κα είναι τουλάχιςτον 2.500 cc. 

 

Να δοκοφν υποχρεωτικά οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε 

ςχζςθ με τον αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι καμπφλεσ 

οικονομίασ καυςίμου. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ ςτισ 

χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ 

ςτροφϊν. 

Θα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ  λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ  των 
εκπομπϊν CO2,NOx NMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων.   

 

Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: . 

 Τφποσ και καταςκευαςτισ 

 Θ πραγματικι ιςχφσ , ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ. 

 Θ μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ ςτροφϊν του. 

 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό 

των ςτροφϊν. 

 Ο κφκλοσ λειτουργίασ (4-χρόνοσ). 

 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ  

 
3. Επιμζρουσ μθχανολογικά Συςτιματα 
 
α. Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ – Ελαςτικά Επίςωτρα. 
 
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα διακζτει τουλάχιςτον πζντε (5) ταχφτθτεσ 

εμπροςκοπορείασ και μιασ (1) οπιςκοπορείασ τουλάχιςτον, ςυγχρονιςμζνων  ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων. 

 

Ο ςυμπλζκτθσ κα είναι μονόσ, ιςχυρισ καταςκευισ ξθροφ τφπου. Το υλικό τριβισ του δίςκου δεν κα 

περιζχει αμίαντο με αποτζλεςμα να είναι φιλικόσ προσ το περιβάλλον. 

 

Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται διαμζςου του 

κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων. 
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Οι ςχζςεισ ταχυτιτων και διαφορικοφ, κα εξαςφαλίηουν αναρριχθτικι ικανότθτα του πλιρωσ ζμφορτου 
οχιματοσ 20% τουλάχιςτον και τελικι ταχφτθτα 90 Km/h τουλάχιςτον. Το διαφορικό κα είναι αναλόγου 
καταςκευισ. 
 

Ελαςτικά Επίςωτρα 
 
Τα ελαςτικά επίςωτρα κα είναι ικανισ διάςταςθσ και αντοχισ ϊςτε να υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ 
φόρτιςθσ του οχιματοσ για όλεσ τισ πικανζσ ςυνκικεσ κίνθςισ του και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ του ςε πλιρθ φόρτωμα.  
 
Το όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα  καινοφργια (ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ αεροκάλαμο 

(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ 

τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO. 

 
β. Σφςτθμα διεφκυνςθσ 
 
Το τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ  ςφμφωνα 

με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. 

 

Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για βολικι 

επιβίβαςθ και αποβίβαςθ. 

 

Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. Θ ακτίνα ςτροφισ να είναι θ ελάχιςτθ 

δυνατι. 

 
γ. Σφςτθμα πζδθςθσ 
 
Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα, ενϊ ταυτόχρονα κα διακζτει ςφςτθμα 

Αντιμπλοκαρίςματοσ Τροχϊν (Α.Β.S.),ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον 

πίςω άξονα.   

 

To φορτθγό πλαίςιο κα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, διςκόφρενα, ι ταμποφρα, ι 

ςυνδυαςμό αυτϊν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ 

ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά του.  Το χειρόφρενο κα λειτουργεί 

με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου και κα επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του οχιματοσ. Σε περίπτωςθ 

βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια πίεςθσ αζρα) τότε το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Το υλικό τριβισ των 

φρζνων δεν κα περιζχει αμίαντο με αποτζλεςμα να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον. 

 

Επικυμθτι είναι θ φπαρξθ ςυςτιματοσ αντιολίςκθςθσ κινθτιριων τροχϊν (ΑSR). Θα εκτιμθκοφν τυχόν 
μεταγενζςτερα ςυςτιματα πζδθςθσ όπωσ EBS, ABA, ΕΒΑ κλπ. 
 

δ. Άξονεσ – Αναρτιςεισ  

 

Το πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ  του εμπρόςκιου και πίςω άξονα κα είναι  

χαλφβδινεσ ι με αερόςουςτεσ (air suspension) ι ςυνδυαςμό αυτϊν. Να δοκεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ 

και οι ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.  

 

 Θ κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4Χ2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ  κα πρζπει να 

καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ. Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ 
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είναι επικυμθτό να είναι εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα ASR, που αποτρζπει τθ διαφορά ςτροφϊν ςτουσ 

τροχοφσ  ςε περίπτωςθ  μειωμζνθσ πρόςφυςθσ. 

 

 

Θ πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο περιλαμβανομζνων 

όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν 

επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το 

πλαίςιο. 

 

Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, αναρτιςεων και 

ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ) 

 

4. Καμπίνα οδιγθςθσ και άλλα ςτοιχεία 
   

 Το κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πολλαπλζσ  ρυκμίςεισ  και κα προςφζρει άνεςθ ςτον οδθγό, με 

ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν ςθμείων. Το όχθμα κα διακζτει   κζςθ για τον οδθγό και δφο (2) 

ςυνοδθγοφσ. 

Θα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από γυαλί SECURIT 
κ.λ.π. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κα είναι κερμικά μονωμζνθ και με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, 
δφο τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ με εκτοξευτζσ νεροφ για τον κακαριςμό του 
ανεμοκϊρακα, δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, 
ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ κερμαινόμενου φρζςκου αζρα, 
aircondition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ και γενικά κάκε 
εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου. Το όχθμα είναι επικυμθτό να παραδοκεί με 
αντιθλιακζσ μεμβράνεσ με τθν μεγαλφτερθ απορρόφθςθ ακτινϊν UV για λόγουσ εξοικονόμθςθσ ψφξθσ τθσ 
καμπίνασ. 
 

Θα φζρει επίςθσ πλιρεσ εγκατεςτθμζνο θχοςφςτθμα (ράδιο-mp3) και προεγκατάςταςθ αναμονισ για 

δίκτυο ραδιοτθλεπικοινωνίασ (CB) ι επικυμθτά πλιρθ εγκατάςταςθ C.B. ςε ςυχνότθτεσ που κα 

υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία. 

Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι 
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα και θλεκτρικι εγκατάςταςθ 
για νυχτερινι εργαςία. Θα φζρει φάρο ςτθν οροφι και  εργονομικοφσ κακρζπτεσ.  
 

Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ 

που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

 

Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει 

θ υπθρεςία. 

 
 
5. Χαρακτθριςτικά Υπερκαταςκευισ – Ανυψωτικοφ Μθχανιςμοφ – Καλακιοφ  
 
α. Υπερκαταςκευι – Γενικά  
 
Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κα αποτελείται από τρεισ δοκοφσ (διπλι άρκρωςθ με μια τθλεςκοπικι 
μποφμα). Θα φζρει ςφςτθμα ανφψωςθσ καλακιοφ 2 ατόμων και κα είναι κατάλλθλθ για εργαςίεσ ςε φψοσ 
τουλάχιςτον 20 μ. από το ζδαφοσ. Με τθν προςφορά, να αναφερκοφν ο αρικμόσ των βραχιόνων, το πάχοσ 
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των ελαςμάτων και το αντίςτοιχο μικοσ. Θα είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνθ, ενϊ θ καταςκευι τθσ κα είναι 
κατάλλθλθ ςτο είδοσ των εργαςιϊν για τισ οποίεσ προορίηεται το καλακοφόρο όχθμα. 
Ειδικότερα, τμιμα του πλαιςίου, κα πρζπει να καλφπτεται από αντιολιςκθτικό δάπεδο, με πάχοσ 
ελάςματοσ 2-3 mm. Θα διακζτει τμιμα με πλαϊνά τοιχϊματα (παραπζτα), που κα είναι ςτακερά, ενϊ κα 
πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ειςόδου ςτθν καρότςα με κλίμακα. Θ υπερκαταςκευι κα φζρει ερμάριο 
για τθν φφλαξθ των εργαλείων με κλειδαριά.  
 
β. Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ 
 
Θα είναι ιςχυρισ και απόλυτα αςφαλοφσ καταςκευισ, κατάλλθλοσ για τα φορτία που πρόκειται να δεχτεί 
(ίδιο βάροσ, βάροσ ωφζλιμου φορτίου, δυναμικζσ καταπονιςεισ που κα προζρχονται από τισ κινιςεισ 
του). 
Θα είναι καταςκευαςμζνοσ από υψθλισ ποιότθτασ χάλυβα και κα παίρνει κίνθςθ από τον κινθτιρα μζςω 
.Τ.Ο. και υδραυλικι αντλία. Οι δοκοί κα ζχουν δεχτεί κατάλλθλθ επεξεργαςία και βαφι με ίδιο χρϊμα. 
Θ κίνθςθ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ κα είναι υδραυλικι και θ τροφοδοςία του υδραυλικοφ 
ςυςτιματοσ, κα γίνεται από κατάλλθλθ αντλία, για τθν παροχι ομαλισ ταχφτθτασ, χωρίσ απότομεσ 
κινιςεισ και κραδαςμοφσ. 
Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κα αποτελείται από τρεισ δοκοφσ (διπλι άρκρωςθ παντογράφου με μια 
τθλεςκοπικι μποφμα). Θ λειτουργία του μθχανιςμοφ, κα είναι κατά το δυνατόν ακόρυβθ, και με 
ελεγχόμενα χειριςτιρια (αναλογικοφ τφπου, υδραυλικά ι θλεκτροχδραυλικά) από το όχθμα και από το 
καλάκι. 
 
Το μζγιςτο φψοσ εργαςίασ κα είναι τουλάχιςτον 20 μ. (δάπεδο καλακιοφ τουλάχιςτον 18 μ.), από το 
ζδαφοσ. 
Θα υπάρχει θ δυνατότθτα οριηόντιασ επζκταςθσ του βραχίονα (δοκόσ) και αναλόγωσ του φορτίου που κα 
φζρει το καλάκι κα ζχει τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: 
- 250 κιλά ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 8,5 μ. με ανοιχτά ποδαρικά. 
- 220 κιλά ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 9 μ. με ανοιχτά ποδαρικά. 
- 250 κιλά ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 5,5 μ. με κλειςτά ποδαρικά. (ςε φψοσ καλακιοφ από το ζδαφοσ 9-10 
μ.) 
- 150 κιλά ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 7,5 μ. με κλειςτά ποδαρικά. 
Επίςθσ κα ζχει δυνατότθτα 250 κιλά ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 6 μ. με ανοιχτά ποδαρικά, ςτον διαμικθ 
άξονα του οχιματοσ και προσ τα εμπρόσ. 
Να προςκομιςτοφν ςχετικά διαγράμματα λειτουργίασ, με ανοιχτά και κλειςτά ποδαρικά ςτακεροποίθςθσ. 
Ο τρόποσ λειτουργίασ των βραχιόνων κα διαςφαλίηεται από τα πλζον ςφγχρονα ςυςτιματα αςφαλείασ. 
Κάκε βλάβθ ςτο κφκλωμα, κα οδθγεί ςε ακινθτοποίθςθ του βραχίονα και ενεργοποίθςθ τθσ χειροκίνθτθσ 
αντλίασ, που κα βρίςκεται ςε κατάλλθλο ςθμείο, για πρόςβαςθ από το ζδαφοσ. 
Θα υπάρχει άμεςθ διακοπι λειτουργίασ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ ςε οποιαδιποτε 
περίπτωςθ αςτάκειασ του οχιματοσ. 
Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ περιςτροφικισ 
κίνθςθσ τουλάχιςτον 360 μοιρϊν, ενϊ κανζνα τμιμα του (ςε κζςθ θρεμίασ) δεν κα τοποκετείται επάνω 
από τθν καμπίνα του οδθγοφ. 
 
γ. Ζδραςθ μθχανιςμοφ  
 
Ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ (πυργίςκοσ), κα εδράηεται ςε κατάλλθλα ενιςχυμζνθ βάςθ, θ οποία κα είναι 
ενςωματωμζνου τφπου με το ςαςί του πλαιςίου και όχι ςε ψευδοπλαίςιο, για καλφτερθ εφαρμογι, για 
μζγιςτθ αντοχι, μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ ανφψωςθσ και αποφυγι ριξθσ του πλαιςίου του αυτοκινιτου. 
Να δοκεί αναλυτικι περιγραφι. 
 
Ρίςω από τθ βάςθ ζδραςθσ κα υπάρχει αντιολιςκθτικό δάπεδο ικανοφ πάχουσ, ωσ αναφζρκθκε ανωτζρω. 
 
Στθ βάςθ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ (πυργίςκου), κα εδράηονται 4 υδραυλικά πζδιλα ιςχυρισ 
καταςκευισ, τα οποία κα είναι ανεξάρτθτα ελεγχόμενα και κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςτακεροποιοφν το 
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καλάκι, με κατακόρυφθ επζκταςθ εντόσ και εκτόσ του περιγράμματοσ του οχιματοσ. Θ βάςθ ιςορροπίασ 
που κα ςχθματίηουν κα είναι (επί ποινι αποκλειςμοφ) τφπου ‘’Χ’’ (να προςκομιςτεί κάτοψθ, που κα 
αποδεικνφει τθν διάταξθ). Θα εκτιμθκεί θ ικανότθτα των πζδιλων να ςτακεροποιοφν το καλάκι ςτο 
ελάχιςτο δυνατό πλάτοσ πλθςιζςτερα ςτο περίγραμμα του οχιματοσ. 
Θα υπάρχει αιςκθτιρασ για τθν απαγόρευςθ τθσ κίνθςθσ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ πριν τθν απόλυτθ 
ςτακεροποίθςθ του οχιματοσ με τα πζδιλα. 
Ραράλλθλα, κα απαγορεφεται οιαδιποτε απομάκρυνςθ των πζδιλων από τθν κατάςταςθ ςτακεροποίθςθσ 
του οχιματοσ, αν ο ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ δεν βρίςκεται ςτθ κζςθ θρεμίασ. 
 
δ. Καλάκι εργαςίασ 
 
Το καλάκι κα είναι άριςτθσ καταςκευισ, καταςκευαςμζνο από ειδικό ςυνκετικό υλικό (με τθ μεγαλφτερθ 
δυνατι αντοχι ςε κροφςεισ) και κα ζχει ικανότθτα μεταφοράσ δφο ατόμων και ικανότθτα φορτίου 
τουλάχιςτον 250 Kgr. 
Θα είναι θλεκτρικά μονωμζνο για 1.000 Volt για χρόνο ενόσ (1) λεπτοφ, για τυχαία επαφι ςε ανενεργά 
δίκτυα. 
Ο μθχανιςμόσ ςυναρμογισ του καλακιοφ με το ανυψωτικό ςφςτθμα, κα είναι κατάλλθλοσ ϊςτε να 
διατθρείται θ οριηόντια κζςθ του πυκμζνα ςε οποιαδιποτε κίνθςθ του καλακιοφ. 
Το καλάκι κα μπορεί να περιςτρζφεται κατά 90 μοίρεσ τουλάχιςτον και εκατζρωκεν. 
Θα υπάρχει παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ για χριςθ εργαλείων. 
Το καλάκι κα φζρει άγκιςτρα και ηϊνεσ αςφαλείασ για δφο άτομα. 
Θα υπάρχει βαλβίδα αςφαλείασ υπερφόρτωςθσ του καλακιοφ εργαςίασ. 
Θα υπάρχει ακροφφςιο νεροφ και αζρα υψθλισ πίεςθσ. 
 
ε. Χειριςτιρια 
 
Θα πρζπει να υπάρχουν δφο χειριςτιρια του ςυςτιματοσ για τισ διάφορεσ κινιςεισ του ανυψωτικοφ 
μθχανιςμοφ, ζνα ςτθ βάςθ του μθχανιςμοφ και ζνα ςτο καλάκι εργαςίασ. 
Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ, ϊςτε να μθν λειτουργεί το χειριςτιριο εδάφουσ, όταν το χειριςτιριο του 
καλακιοφ βρίςκεται ςε λειτουργία. Θ μετάδοςθ κίνθςθσ και λειτουργίασ των χειριςτθρίων κα πρζπει να 
είναι απόλυτα υδραυλικι προςφζροντασ ζτςι ομαλι και προοδευτικι κίνθςθ του βραχίονα. 
Ακόμθ, κα πρζπει να υπάρχουν διακόπτεσ εκτάκτου ανάγκθσ, τόςο ςτα χειριςτιρια καλακιοφ, όςο και 
ςτον πυργίςκο. Τα χειριςτιρια κα φζρουν διακόπτεσ κινδφνου. 
Στο καλάκι, κα υπάρχει διακόπτθσ εκκίνθςθσ - παφςθσ λειτουργίασ του κινθτιρα του οχιματοσ και 
χειριςτιριο διόρκωςθσ τθσ κλίςθσ, το οποίο κα διακζτει αςφαλιςτικι λειτουργία από τυχαία επαφι των 
χειριςτϊν. 
Τα χειριςτιρια ςτακεροποίθςθσ των ποδαρικϊν, κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε κατάλλθλθ κζςθ ςτθ 
δεξιά πλευρά του πλαιςίου. 
Γενικότερα, ςτθν υπερκαταςκευι, κα πρζπει να υπάρχουν όλα τα αναγκαία ςυςτιματα αςφαλείασ, ϊςτε 
να καλφπτονται απόλυτα οι βαςικζσ απαιτιςεισ αςφάλειασ και υγείασ που ζχει κζςει θ Ελλθνικι 
νομοκεςία, θ νομοκεςία ςχετικά με τθν αςφάλεια των μθχανϊν. 
Ενδεικτικά, κα πρζπει να υπάρχουν 
- Βαλβίδεσ αςφαλείασ ςε όλουσ τουσ υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ για ακινθτοποίθςθ των βραχιόνων ςε 
περίπτωςθ απουςίασ υδραυλικοφ ελαίου. 
- Σφςτθμα περιοριςμοφ φορτίου ςτο καλάκι  
- Σφςτθμα περιοριςμοφ ροπισ ςτρζψθσ. 
- Μθχανιςμόσ αποκλειςμοφ κινιςεων βραχίονα εάν τα ποδαρικά δεν ζχουν τοποκετθκεί επί του εδάφουσ 
- Μθχανιςμόσ αποκλειςμοφ κινιςεωσ των υδραυλικϊν ςτακεροποιθτϊν όταν ο βραχίονασ είναι 
υπερυψωμζνοσ και ςε κζςθ λειτουργίασ 
- Βοθκθτικι χειροκίνθτθ αντλία κακόδου ανάγκθσ με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ όλων των κινιςεων. 
- Υδραυλικι αντλία και φίλτρα υπό πίεςθ 
- Μετρθτι κλίςθσ, με θχθτικι προειδοποίθςθ. 
 
6. Λειτουργικότθτα – Αποδοτικότθτα – Αςφάλεια   
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Το καλακοφόρο όχθμα, κα είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλοφσ λειτουργίασ, τα 
οποία κα περιγραφοφν ςτθν τεχνικι προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ προβλεπόμενεσ από τθ 
νομοκεςία απαιτιςεισ : 
- Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ 
(ενςωμάτωςθ με τθν ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007) ι νεότερθ αυτισ 
- Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθσ CE ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2006/42 
(ενςωμάτωςθ με το Ρ.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010) ι νεότερθ αυτισ. 
Πλεσ οι γραμμζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια και να είναι τοποκετθμζνεσ ςε 
ςτεγανοφσ αγωγοφσ, χωρίσ να είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και 
αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διάνοιξθσ οπϊν. 
Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων κα είναι πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια 
εργονομικά ςχεδιαςμζνα. 
Το όχθμα κα φζρει τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ όνομα, 
διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ. 
Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και κάκε ειδικισ 
διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ. 
 
7. Χρωματιςμόσ – Λογότυπα  
 
Εξωτερικά το όχθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό  ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ 

μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ 

ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν 

τα χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. 

 

Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα 

αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται   

κατά τθν υπογραφι τθσ  τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ 

είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. 

 

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςφζρει και να τοποκετιςει ςτον προςφερόμενο 
εξοπλιςμό, ςε μόνιμθ κζςθ, το λογότυπο του Διμου Αιγάλεω 
 
8. Συνοδευτικά με το όχθμα 
 
Το όχθμα κα παραδοκεί ςτον Διμο μασ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ 
των πινακίδων κ.λ.π. 
Το όχθμα κα είναι εφοδιαςμζνο κατά τθν παράδοςθ με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

 Απαραίτθτα εγχειρίδια χριςθσ, λειτουργίασ, ελζγχων, ςυντιρθςθσ-επιςκευϊν, ευρετιριο 

ανταλλακτικϊν, κλπ. ςτθν αγγλικι ι ελλθνικι γλϊςςα, όπωσ και από όλα τα ςχζδια ι 

ςχεδιαγράμματα των θλεκτρικϊν του ςυςτθμάτων . Τα παραδοτζα Εγχειρίδια Χριςθσ, Συντιρθςθσ 

και ο Σφντομοσ Οδθγόσ Χριςεωσ κα είναι απαραίτθτα ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα 

 Ρυροςβεςτιρα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.  

 Ρλιρεσ φαρμακείο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβϊν. 

 Θλεκτρονικό Ταχογράφο  

 Άγκιςτρο ρυμοφλκθςθσ.  
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 Ρλιρθ εφεδρικό τροχό και γρφλλο αντίςτοιχθσ ικανότθτασ, τοποκετθμζνα ςε αςφαλζσ μζροσ του 

αυτοκινιτου  

 Μια  ςειρά κλειδιϊν και ςυνικων εργαλείων (μπουλονόκλειδο,  μια ςειρά γερμανικϊν, ζνα 

γαλλικό κλειδί, ςφυρί, κατςαβίδια, δοκιμαςτικό και πζνςα), πλιρεσ φαρμακείο και πλιρθ ςειρά 

τεχνικϊν εγχειριδίων (χειριςμόσ και ςυντιρθςθ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά) για τθν 

αποςυναρμολόγθςθ και ςυναρμολόγθςθ των διαφόρων ςτοιχείων και μθχανιςμϊν αυτοφ, 

περιλαμβανομζνου και του κινθτιρα. 

 Εργαλειοκικθ επί τθσ πλατφόρμασ για μικροεργαλεία και υλικά 

 

Ι.3.6. Φφλλο Συμμόρφωςθσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 

 

Στα παρακάτω ερωτιματα πρζπει να δοκοφν απαντιςεισ,  επί ποινι αποκλειςμοφ,  από τουσ 

διαγωνιηόμενουσ. Απάντθςθ ΝΑΙ κεωρείται δεςμευτικι για τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ από τον  

διαγωνιηόμενο.  

 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΙ   

Α.1 Ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο περίπου 4 tn ΝΑΙ   

Α.2 
Κινθτιρασ Euro 6, DIESEL, 4κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ 

Ιςχφσ ≥ 150Θ, Κυβιςμόσ ≥ 2500 cc 
ΝΑΙ 

  

Α.3 Ρλαίςιο 2 αξόνων, Κίνθςθ 4Χ2  ΝΑΙ   

Α.4 
Μετάδοςθ κίνθςθσ ξθροφ τφπου,  

Ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ ≥ 5 
ΝΑΙ 

  

Α.5 
Υδραυλικό ςφςτθμα διεφκυνςθσ  

Ελάχιςτθ ακτίνα κφκλου ςτροφισ 
ΝΑΙ 

  

Α.6 Διπλό κφκλωμα φρζνων με ABS, μθχανικό χειρόφρενο ΝΑΙ   

Α.7 
Καλάκι ανφψωςθσ 2 ατόμων (250 Kg), Θλεκτρικά 

μονωμζνο, Φψοσ Εργαςίασ από ζδαφοσ ≤ 20 μ. 
ΝΑΙ 

  

Α.8 
Κίνθςθ ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ με P.T.O. και υδραυλικι 

αντλία 
ΝΑΙ 

  

Α.9 
Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ με διπλι άρκρωςθ, τθλεςκοπικι 

μποφμα με περιςτροφι 
ΝΑΙ 

  

Α.10 
Βάςθ Ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ με 4 υδραυλικά πζδιλα 

διάταξθσ τφπου «Χ» 
ΝΑΙ 

  

Α.11 
Χειριςτιρια Ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ που ςε Βάςθ και 

Καλάκι 
ΝΑΙ 

  

Α.12 Εφοδιαςμόσ με Αςφαλιςτικζσ Διατάξεισ Υπερκαταςκευισ ΝΑΙ   

Α.13 
Μεταλλικι καμπίνα αςφαλείασ με μεγάλα παράκυρα και 

ρυκμιηόμενο κάκιςμα οδθγοφ. Υδραυλικό τιμόνι  
ΝΑΙ 

  

Α.14 
Ρλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ και θλεκτρολογικι 

εγκατάςταςθ ςφμφωνθ με τον ΚΟΚ. 
ΝΑΙ 

  

Α.15 Σφςτθμα air condition  κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ ΝΑΙ   

Α.16 Ρλιρεσ Θχοςφςτθμα ράδιο – mp3 – Ρροεγκατάςταςθ CB ΝΑΙ   

Α.17 Λογότυπα Διμου – Χρωματιςμόσ κλπ ΝΑΙ   

Α.18 
Συμβατότθτα οχιματοσ με λοιπζσ μελλοντικζσ εξαρτιςεισ 

εξοπλιςμοφ. 
ΝΑΙ 

  

Α.19 Εγχειρίδια χριςθσ, ςυντιρθςθσ, ανταλλακτικϊν ΝΑΙ   

Α.20 

Ρροςκόμιςθ όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για 

νόμιμθ κυκλοφορία με τθν παράδοςθ (Ελλθνικι Ζγκριςθ 

Τφπου, Ριςτοποιθτικό Εκτελωνιςμοφ, Ρινακίδεσ κλπ). 

ΝΑΙ 

  

Α.21 Ραρελκόμενα όπωσ ηθτοφνται ςτθν παροφςα ΝΑΙ   
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Β. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΗΣΗ - ΡΑΑΔΟΣΗ ΝΑΙ   

Β.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ενόσ (1) ζτουσ  ΝΑΙ   

Β.2 Συνεργείο κάλυψθσ βλαβϊν και ςυντθριςεων ΝΑΙ   

Β.3 Εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν για 10 χρόνια ΝΑΙ   

Β.4 
Ζκπτωςθ ςε ανταλλακτικά άνω του 15% επί του επίςθμου 

τιμοκαταλόγου 
ΝΑΙ 

  

Β.5 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ΝΑΙ   

Β.6 
Χρόνοσ παράδοςθσ όχι μεγαλφτεροσ των 150 θμερϊν – 

(Τόποσ παράδοςθσ Μικελι 6 Αιγάλεω) 
ΝΑΙ 

  

 

 

Ι.3.7. Ρίνακασ Βακμολόγθςθσ  

 

Θ βακμολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.3.2. τθσ παροφςασ.  

 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφορϊν και οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που αυτά κα βακμολογθκοφν 
περιγράφονται ςτον ακόλουκο πίνακα :  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Τμιμα 3 – Καλακοφόρου όχθμα (τθλεςκοπικό και 
αρκρωτό) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 70%) 

 

Α/Α Βακμολογοφμενθ Ραράμετροσ Ροςοςτό % 

1 Ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο – Στοιχεία πλαιςίου (παρ. Ι.3.5.1.)  4 

2 Τεχνικά χαρακτθριςτικά κινθτιρα (παρ. Ι.3.5.2.) 5 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ – Ελαςτικά επίςωτρα (παρ. Ι.3.5.3α.) 3 

4 Σφςτθμα διεφκυνςθσ (παρ. Ι.3.5.3β.)  2 

5 Σφςτθμα πζδθςθσ (παρ. Ι.3.5.3γ.) 3 

6 Σφςτθμα Ανάρτθςθσ – Άξονεσ (παρ. Ι.3.5.3δ.) 2 

7 Καμπίνα οδιγθςθσ και πλθρότθτα εξοπλιςμοφ (παρ. Ι.3.5.4.) 5 

8 Υπερκαταςκευι γενικά (παρ. Ι.3.5.5α.) 5 

9 Ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ  (παρ. Ι.3.5.5β.) 7 

10 Ζδραςθ μθχανιςμοφ ανφψωςθσ (παρ. Ι.3.5.5γ.) 5 

11 Καλάκι ανφψωςθσ  (παρ. Ι.3.5.5δ.) 5 

12 Χειριςτιρια μθχανιςμοφ ανφψωςθσ (παρ. Ι.3.5.5ε.) 5 

13 Λειτουργικότθτα – Αποδοτικότθτα – Αςφάλεια (παρ. Ι.3.5.6.) 4 

14 Λογότυπα Διμου – Χρωματιςμόσ (παρ. Ι.3.5.7.) 3 

15 Συνοδευτικόσ – Λοιπόσ εξοπλιςμόσ οχιματοσ (παρ. Ι.3.5.8.) 3 

16 Τεχνογνωςία ςυντιρθςθσ παρόμοιου εξοπλιςμοφ ςτο Συνεργείο του 3 
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Διμου 

17 
Τεχνικι αξία προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (αξιοπιςτία, 

αιςκθτικότθτα κλπ) 
2 

18 

Καταλλθλότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για τθν 

εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ για τον οποίον προορίηεται (Θα λθφκεί 

υπόψθ θ διαγωγι του οχιματοσ ςτθν Ελλθνικι αγορά – 

πιςτοποιιςεισ – εξελιγμζνα μοντζλα κλπ) 

4 

Σφνολο Ομάδασ Α 70 % 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 30%) 

 

Α/Α Βακμολογοφμενθ Ραράμετροσ Ροςοςτό % 

1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 5 

2 Εγγφθςθ αντιςκωριακισ προςταςίασ 3 

3 Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ  Ρροςωπικοφ 2 

4 

Συντιρθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ του προμθκευτι μετά τθν πϊλθςθ 

(εξειδικευμζνο προςωπικό, τρόποσ αντιμετϊπιςθσ  προλθπτικϊν 

ςυντθριςεων και επιςκευϊν), Υποςτιριξθ με Ανταλλακτικά, 

Δυνατότθτεσ Συνεργείου Επιςκευϊν, Χρόνοσ απόκριςθσ, Χρόνοσ 

αποκατάςταςθσ 

10 

5 
Εμπειρία και Ειδίκευςθ προμθκευτι –  Ροιοτικζσ πιςτοποιιςεισ 

καταςκευαςτι και προμθκευτι κλπ 
6 

6 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ  4 

Σφνολο Ομάδασ Β 30% 

 

 

 

Ι.4 ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – 4 : 

Ρρομικεια ενόσ διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ. 

 

Ι.4.1. Διάρκεια ςφμβαςθσ - Χρόνοι παράδοςθσ  

Ππωσ κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ.  

 

Ι.4.2. Τόποσ υλοποίθςθσ / παράδοςθσ – Ραραδοτζα – Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Ππωσ κακορίηεται ςτθν παράγραφο 6.2 τθσ παροφςασ.  

 

Ι.4.3. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  

 

Ο προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εκπαίδευςθ των εργατϊν, χειριςτϊν και 
μθχανικϊν του αγοραςτι για το χειριςμό   και ςυντιρθςθ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια 
και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.). Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα  πραγματοποιθκεί για όςο χρόνο χρειαςτεί 
δίχωσ καμία επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ. 

Ι.4.4. Τεχνικι Υποςτιριξθ,  εμπειρία και ειδίκευςθ  

Ρροσ απόδειξθ τθσ τεχνικισ επάρκειασ, εμπειρίασ και ειδίκευςθσ ο προμθκευτισ με τθν προςφορά  

οφείλει να κατακζςει όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.6. τθσ παροφςθσ. Επιπλζον : 
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• Υπεφκυνθ Διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ ότι αποδζχονται  τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ 

και ότι κα καλφψουν τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απ’ ευκείασ  εάν αυτό τουσ ηθτθκεί  από τον 

Διμο. 

• Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ρρομθκευτι και του Καταςκευαςτι παροχισ  πλιρουσ ςειράσ 

ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 

ανταλλακτικϊν κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. Οι εκπτϊςεισ που κα τυγχάνει ο Αγοραςτισ επί των 

εκάςτοτε κάκε φορά επίςθμων τιμοκαταλόγων ςε ανταλλακτικά κα είναι μεγαλφτερεσ του 15% . 

 

Ι.4.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ 

 
Το προσ προμικεια απορριμματοφόρο όχθμα, προορίηεται, για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και ιδιαίτερα 
για εργαςίεσ  περιςυλλογισ οικιακϊν απορριμμάτων και μεταφορά τουσ προσ τα ςθμεία τελικισ 
εναπόκεςθσ του ανά περίπτωςθ (ΧΥΤΑ – ΣΜΑ κλπ). 
Θα είναι γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου οίκου καταςκευισ  πλαιςίων μικρϊν φορτθγϊν, καταςκευαςμζνο 
με ςφγχρονθ τεχνολογία με τθν χριςθ δοκιμαςμζνων και ευφιμωσ γνωςτϊν υλικϊν, μθχανιςμϊν 
υπερκαταςκευισ (ςφςτθμα ςυμπίεςθσ – μθχανιςμόσ ανφψωςθσ κάδου κλπ). 
Τα παρακάτω ςτοιχεία κεωροφνται και ουςιϊδθ και απαράβατα, εκτόσ αν αναφζρεται ότι αποτελοφν 
προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ τουλάχιςτον, δεκτζσ κα γίνονται τιμζσ οι οποίεσ κα είναι ίςεσ ι 
μεγαλφτερεσ από τθν ηθτοφμενθ τιμι. 
Ππου ρθτά αναφζρεται θ λζξθ περίπου δεν επιτρζπεται απόκλιςθ μεγαλφτερθ ι μικρότερθ του 5%. 
Τα κριτιρια βακμολόγθςθσ των προςφορϊν αντιςτοιχοφν ςτισ παρακάτω απαιτιςεισ: 
 
1. Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ, πλαίςιο 
 
Το προσ προμικεια διαξονικό απορριμματοφόρο όχθμα (πλαίςιο και υπερκαταςκευι) κα είναι απολφτωσ  
καινοφργιο, πρόςφατθσ καταςκευισ, πρϊτθσ χριςθσ, γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, εκ των πλζον 
εξελιγμζνων τεχνολογικά τφπων. Θα είναι ιςχυρισ και ανκεκτικισ καταςκευισ, και φζρει ςτο πλαίςιο του 
υπερκαταςκευι με ςφςτθμα ςυμπίεςθσ απορριμμάτων τφπου πρζςασ  χωρθτικότθτασ 16 κυβικϊν μζτρων 
περίπου και ανυψωτικό μθχανιςμό κάδων ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν.  
 
Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ 

υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

 

Ο τφποσ πλαιςίου οχιματοσ κα είναι 4x2. 

  

Το ςυνολικό μικτό φορτίο κα είναι περίπου 19 tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρζπει να 

προκφπτει από τουσ καταλόγουσ των καταςκευαςτικϊν οίκων, όπωσ και το ίδιο νεκρό βάροσ του πλαιςίου 

με τθν καμπίνα οδιγθςθσ, το δε βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ  από όμοιο κατάλογο ι υπεφκυνθ περιγραφι 

του καταςκευαςτι τθσ. 

 

Το πλαίςιο του οχιματοσ κα είναι ςτακερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τθ φόρτωςθ και κα αποτελείται 

από διαμικεισ δοκοφσ που να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ικανό αρικμό γεφυρϊν, ζτςι ϊςτε να ζχει 

απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπομζνου.   

 

Θα είναι εφοδιαςμζνο με ιςχυρζσ ςυγκολλιςεισ ςτα ςθμεία φόρτιςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ ςκλθρϊν 

ςυνκθκϊν εργαςίασ και κα ζχει ικανό ςφςτθμα ανάρτθςθσ. Τουλάχιςτον κατά το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ 
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καλισ λειτουργίασ δεν πρζπει να παρουςιάςει οποιοδιποτε ριγμα ι ςτρζβλωςθ. Θα φζρει άγκιςτρο 

(πείρο) ζλξεωσ εμπρόσ. 

 

Θ ικανότθτα του πλαιςίου οχιματοσ ςε ωφζλιμο φορτίο κα είναι  τουλάχιςτον 7 tn.  Ωσ ωφζλιμο φορτίο 

του πλαιςίου κεωρείται το υπόλοιπο που μζνει μετά τθν από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο 

αφαίρεςθ του ιδίου νεκροφ βάρουσ, ςτο οποίο περιλαμβάνεται θ καμπίνα οδιγθςθσ, το προςωπικό 

(οδθγόσ και δυο εργάτεσ), το βάροσ του καυςίμου, του λιπαντικοφ ελαίου, του νεροφ, ο εφεδρικόσ τροχόσ, 

τα εργαλεία ςυντιρθςθσ, θ κενι απορριμμάτων υπερκαταςκευι με το μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων και 

όλθ γενικά θ εξάρτθςθ του οχιματοσ). 

 

Να δοκεί το ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων. To ωφζλιμο φορτίο του πλαιςίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο του απαιτοφμενου, για τθν μεταφορά ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων βάρουσ περίπου  450 

kgr/m3.  Για τον ςκοπό αυτό κα υποβλθκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ αναλυτικι μελζτθ κατανομισ 

φορτίων. 

 

Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. 

 

Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει 

ο Διμοσ. 

 

Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ 

που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ 

 

Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα και μάλιςτα 

κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ: 

 Εργοςτάςιο καταςκευισ του πλαιςίου και τφποσ  

 Μεταξόνιο 

 Μζγιςτο πλάτοσ, μζγιςτο μικοσ, μζγιςτο φψοσ (χωρίσ φορτίο) 

 Βάρθ πλαιςίου  

 Ανϊτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίςιο, μικτό βάροσ (GROSS WEIGHT) 

 Κδιο (νεκρό) βάροσ του πλαιςίου με το καλαμίςκο του οδθγοφ. 

 Το κακαρό ωφζλιμο φορτίο 

 Θ ικανότθτα φόρτιςθσ του μπροςτινοφ και του πίςω άξονα 

 
2. Κινθτιρασ 
 
Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ , τετράχρονοσ υδρόψυκτοσ, από τουσ γνωςτοφσ ςε κυκλοφορία 

τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ EURO 6, DIESEL, 4/χρονοσ, τουλάχιςτον 6/κφλινδροσ, 

υδρόψυκτοσ από τουσ πλζον εξελιγμζνουσ τφπουσ και άριςτθσ φιμθσ, μεγάλθσ κυκλοφορίασ. Θ 

ονομαςτικι ιςχφσ κατά DIN κα είναι τουλάχιςτον  290 Hp  και ροπισ 1.200 Nm. Θα διακζτει κατά 

προτίμθςθ ςτροβιλοςυμπιεςτι καυςαερίων (Turbo) με ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ (Intercooler). Ο 

κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι περίπου 7.500 cc. 

 

Να δοκοφν υποχρεωτικά οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ, και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε 

ςχζςθ με τον αρικμό των ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι καμπφλεσ 

οικονομίασ καυςίμου. Είναι επικυμθτό θ ροπι ςτρζψθσ να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ ςτισ 
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χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ 

ςτροφϊν. 

Θα λθφκοφν κετικά υπόψθ οι μικρότερεσ  λειτουργικζσ ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ  των 
εκπομπϊν CO2,NOx NMHC και εκπομπϊν αιωροφμενων ςωματιδίων.   

 

Θ εξαγωγι των καυςαερίων κα γίνεται κατακόρυφα, πίςω από τθν καμπίνα με μονωμζνθ ςωλινα 

εξάτμιςθσ και εξαγωγι που εμποδίηει τθν είςοδο νεροφ τθσ βροχισ. 

 

Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του κινθτιρα, ιτοι: . 

 Τφποσ και καταςκευαςτισ 

 Θ πραγματικι ιςχφσ , ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ. 

 Θ μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψεωσ ςτο πεδίο του αρικμοφ ςτροφϊν του. 

 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψεωσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό 

των ςτροφϊν. 

 Ο κφκλοσ λειτουργίασ (4-χρόνοσ). 

 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων και ο κυλινδριςμόσ  

 
3. Επιμζρουσ μθχανολογικά Συςτιματα 
 
α. Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ – Ελαςτικά Επίςωτρα. 
 
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι αυτοματοποιθμζνο και κα διακζτει τουλάχιςτον ζξι (6) ταχφτθτεσ 

εμπροςκοπορείασ και μιασ (1) οπιςκοπορείασ τουλάχιςτον, ςυγχρονιςμζνων  ςτο κιβϊτιο ταχυτιτων. 

 

Θ μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ από τον κινθτιρα ςτουσ οπίςκιουσ κινθτιριουσ τροχοφσ να γίνεται διαμζςου του 

κιβωτίου ταχυτιτων, των διαφορικϊν και των θμιαξονίων. 

 

Το διαφορικό κα πρζπει να είναι αναλόγου καταςκευισ ϊςτε το όχθμα να είναι ικανό να  ανζρχεται με 

πλιρεσ φορτίο ςε δρόμο με κλίςθ 15% και ςυντελεςτι τριβισ 0,60 και κα περιλαμβάνει διάταξθ 

κλειδϊματοσ  του διαφορικοφ ςτον πίςω άξονα, για υψθλι πρόςφυςθ κατά τθν εκκίνθςθ ςε αντίξοεσ 

ςυνκικεσ (π.χ. ολιςκθρό υπζδαφοσ, χειμερινζσ ςυνκικεσ οδοςτρϊματοσ κλπ.) με αποτζλεςμα τθν υψθλι 

οδθγικι ςυμπεριφορά και κυκλοφορικά αςφάλεια κατά τισ διαδρομζσ ςε μθ αςφαλτοςτρωμζνουσ 

δρόμουσ. 

 
Ελαςτικά Επίςωτρα 
 
Τα ελαςτικά επίςωτρα κα είναι ικανισ διάςταςθσ και αντοχισ ϊςτε να υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ 
φόρτιςθσ του οχιματοσ για όλεσ τισ πικανζσ ςυνκικεσ κίνθςισ του και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ του ςε πλιρθ φόρτωμα.  
 
Το όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα  καινοφργια (ακτινωτοφ τφπου (radial), χωρίσ αεροκάλαμο 

(tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2001/43/ΕΚ ι/και νεότερθ 

τροποποίθςθ αυτισ και να ανταποκρίνονται ςτουσ κανονιςμοφσ ETRTO. 

 
β. Σφςτθμα διεφκυνςθσ 
 
Το τιμόνι να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και κα ζχει υδραυλικι υποβοικθςθ  ςφμφωνα 

με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ. 
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Tο τιμόνι κα διακζτει μεγάλο εφροσ ρυκμίςεων και κα μπορεί να ζρκει ςχεδόν ςε κάκετθ κζςθ για βολικι 

επιβίβαςθ και αποβίβαςθ. 

 

Να δοκοφν όλα τα ςτοιχεία για τισ ακτίνεσ ςτροφισ του οχιματοσ. Θ ακτίνα ςτροφισ να είναι θ ελάχιςτθ 

δυνατι. 

 
γ. Σφςτθμα πζδθςθσ 
 
Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι διπλοφ κυκλϊματοσ με αζρα, ενϊ ταυτόχρονα κα διακζτει ςφςτθμα 

Αντιμπλοκαρίςματοσ Τροχϊν (Α.Β.S.),ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο, ςτον 

πίςω άξονα.   

Θα διακζτει ςφςτθμα για τθν βελτίωςθ τθσ ιςχφοσ πζδθςθσ ανάλογα το φορτίο EBD  (Electronic Brakeforce 

Distribution) ι ςφςτθμα αντίςτοιχου τφπου. 

Επικυμθτό είναι το όχθμα να διακζτει  ςφςτθμα θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ (Electronic 

Stability System – ESP). 

 

To φορτθγό πλαίςιο κα διακζτει ςτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ τροχοφσ, διςκόφρενα, ςφμφωνα με 

τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (Οδθγία 1991/422/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). 

Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά του.  Το χειρόφρενο κα λειτουργεί με ελατθριωτό κφλινδρο φορτίου 

και κα επενεργεί ςτουσ πίςω τροχοφσ του οχιματοσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ςτο ςφςτθμα (απϊλεια πίεςθσ 

αζρα) τότε το όχθμα κα ακινθτοποιείται. Το υλικό τριβισ των φρζνων δεν κα περιζχει αμίαντο με 

αποτζλεςμα να είναι φιλικό προσ το περιβάλλον. 

 

Ο κινθτιρασ με τον οποίο κα εξοπλίηεται το προςφερόμενο πλαίςιο κα διακζτει δευτερεφον ςφςτθμα 

πζδθςθσ «μθχανόφρενο»  το οποίο κα υποβοθκά  το κυρίωσ ςφςτθμα πζδθςθσ του οχιματοσ. Με το 

ςφςτθμα αυτό κα αυξάνεται θ αςφάλεια κατά τθν οδιγθςθ ςε κεκλιμζνο ζδαφοσ και κα βελτιϊνεται ο 

ζλεγχοσ του οχιματοσ με πλιρεσ φορτίο. 

 

δ. Άξονεσ – Αναρτιςεισ  

 

Το πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο τφποσ τθσ ανάρτθςθσ  του εμπρόςκιου και πίςω άξονα κα είναι  

χαλφβδινεσ ι με αερόςουςτεσ (air suspension) ι ςυνδυαςμό αυτϊν. Να δοκεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ 

και οι ικανότθτεσ αξόνων και αναρτιςεων.  

 

 Θ κίνθςθ κα μεταδίδεται ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ (4Χ2). Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ  κα πρζπει να 

καλφπτει ικανοποιθτικά τισ απαιτιςεισ φόρτιςθσ για όλεσ τισ ςυνκικεσ κίνθςθσ. Ο κινθτιριοσ πίςω άξονασ 

να είναι εφοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα ASR, που αποτρζπει τθ διαφορά ςτροφϊν ςτουσ τροχοφσ  ςε 

περίπτωςθ  μειωμζνθσ πρόςφυςθσ κακϊσ και ςφςτθμα υπομείωςθσ ςτροφϊν ςτισ πλιμνεσ των τροχϊν 

για καλφτερθ και αμεςότερθ απόκριςθ των τροχϊν κατά τισ ςυνεχείσ εκκινιςεισ  με ςυνζπεια τθν 

μειωμζνθ κατανάλωςθ του καυςίμου και τθν  άμεζη μεηάδοζη ηης μέγιζηης  ροπής ζηοσς ηροτούς 

 

Θ πραγματικι φόρτωςθ των αξόνων του αυτοκινιτου με πλιρεσ ωφζλιμο φορτίο περιλαμβανομζνων 

όλων των μθχανιςμϊν τθσ υπερκαταςκευισ, εργατϊν, καυςίμων, εργαλείων, ανυψωτικοφ κάδων κλπ., δεν 

επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερθ από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα ςυνολικά για το 

πλαίςιο. 
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Να δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, αναρτιςεων και 

ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ) 

 

4. Καμπίνα οδιγθςθσ και άλλα ςτοιχεία 
 
Θ καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τφπου και τφπου καμπίνασ θμζρασ και να εδράηεται επί του πλαιςίου 

μζςω αντιδονθτικοφ ςυςτιματοσ.   

Το κάκιςμα του οδθγοφ κα διακζτει πνευματικι ανάρτθςθ πολλαπλϊν ρυκμίςεων και κα προςφζρει 

άνεςθ ςτον οδθγό χάρθ, με ενςωματωμζνθ ηϊνθ αςφάλειασ τριϊν ςθμείων. Το όχθμα κα διακζτει  κζςθ 

για τον οδθγό και δφο (2) ςυνοδθγοφσ. 

Θα φζρει τα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από γυαλί SECURIT 

κ.λ.π. ι παρόμοιου τφπου αςφαλείασ, κα είναι κερμικά μονωμζνθ και με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, 

δφο τουλάχιςτον θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ με εκτοξευτζσ νεροφ για τον κακαριςμό του 

ανεμοκϊρακα, δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, 

ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα ειςαγωγισ μζςα ςτο καλαμίςκο μθ κερμαινόμενου φρζςκου αζρα, 

aircondition, πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ και γενικά κάκε 

εξάρτθςθ ενόσ καλαμίςκου ςυγχρόνου αυτοκινιτου. 

Θα φζρει επίςθσ πλιρεσ εγκατεςτθμζνο θχοςφςτθμα (ράδιο-mp3) και προεγκατάςταςθ αναμονισ για 

δίκτυο ραδιοτθλεπικοινωνίασ (CB) ι επικυμθτά πλιρθ εγκατάςταςθ C.B. ςε ςυχνότθτεσ που κα 

υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία. 

 

Θα φζρει πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., κα είναι 
εφοδιαςμζνο με τουσ προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά θχθτικά ςιματα. Θα φζρει φάρο ςτθν 
οροφι και  εργονομικοφσ κακρζπτεσ.  
 

Ακόμα ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ς’ οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι τροποποίθςθ 

που κα απαιτοφςε ο ζλεγχοσ ΚΤΕΟ και θ υπθρεςία ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

 

Το αυτοκίνθτο κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει 

θ υπθρεςία. 

 
 
5. Χαρακτθριςτικά Υπερκαταςκευισ (Κιβωτάμαξασ) 
 
α. Γενικά για όλθ τθν υπερκαταςκευι   

 

Θ υπερκαταςκευι κα είναι με με ςυμπιεςτι απορριμμάτων τφπου πρζςασ. Ο ωφζλιμοσ όγκοσ ςε 
ςυμπιεςμζνα απορρίμματα κα είναι τουλάχιςτον 16 κυβικά μζτρα. Θα είναι κατάλλθλθ για φόρτωςθ 
απορριμμάτων ςυςκευαςμζνων ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ, ςε χαρτοκιβϊτια ι ξυλοκιβϊτια και για 
απορρίμματα χωρίσ ςυςκευαςία που κα φορτϊνονται με φτυάρι κ.λπ. κα είναι κλειςτοφ τφπου για τθν 
ακζατθ αλλά και υγιεινι μεταφορά των απορριμμάτων. 
 
Ο χρόνοσ αυτόματου κφκλου εκκζνωςθσ των κάδων κα είναι μικρότεροσ από 1 min. Να αναφερκεί ο 
χρόνοσ εκκζνωςθσ τθσ υπερκαταςκευισ. Το φψοσ χειρονακτικισ αποκομιδισ απορριμμάτων (από 
οριηόντιο ζδαφοσ), ςε ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501 κα είναι τουλάχιςτον 1 m. Το 
Φψοσ μθχανικισ (με κάδουσ) αποκομιδισ απορριμμάτων (από οριηόντιο ζδαφοσ), κα είναι ςε 
ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501. 
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Το  ςυνολικό πλάτοσ τθσ υπερκαταςκευισ δεν πρζπει να υπερβαίνει αυτό του οχιματοσ - πλαιςίου. Θ 

υπερκαταςκευι κα τοποκετθκεί / βιδωκεί με αςφάλεια πάνω ςτο ςαςί με εξαςφάλιςθ τθσ κατανομισ των 

βαρϊν. Πλοι οι μθχανιςμοί ςτθν υπερκαταςκευι κα είναι επιςκζψιμοι. Οι διαςτάςεισ τθσ υπερκαταςκευισ 

κα είναι ςφμφωνα με τα επιτρεπόμενα από τθν νομοκεςία ςε ςυνδυαςμό με το επιτρεπόμενο ωφζλιμο 

φορτίο του αυτοκινιτου. 

 
Θ κζςθ των φλασ και των πινακίδων κυκλοφορίασ πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να μθν καταςτρζφονται από 
τθν απλι πρόςκρουςθ του αυτοκινιτου ςε πορεία προσ τα όπιςκεν ι κατά τθ διαδικαςία εκκζνωςθσ των 
κάδων.  Στο πίςω μζροσ του οχιματοσ κα υπάρχει κζςθ για τθν τοποκζτθςθ μιασ ςκοφπασ, ενόσ φαραςιοφ 
και ενόσ φτυαριοφ για τυχόν απαιτοφμενο κακαριςμό τθσ περιοχισ εκκζνωςθσ του κάδου Να δοκεί το 
εργοςτάςιο και θ θμερομθνία καταςκευισ τθσ υπερκαταςκευισ. 
 
Να δοκεί το βάροσ τθσ υπερκαταςκευισ. Θ  κατανομι βαρϊν να είναι ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά του 
πλαιςίου Θ κιβωτάμαξα κα είναι πλιρωσ ςτεγανι. 
  
β. Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ – Χοάνθ φόρτωςθσ – Οπίςκια κφρα 

 

Το ςϊμα τθσ υπερκαταςκευισ  κα είναι από χαλυβδοζλαςμα, εξαιρετικισ ποιότθτασ, ικανοφ πάχουσ και 
υψθλισ ανκεκτικότθτασ ςτθ φκορά και ςτθ διάβρωςθ. 
 
Ειδικότερα, για τα τμιματα που δζχονται αυξθμζνεσ πιζςεισ, τριβζσ και γενικότερα μθχανικζσ 
καταπονιςεισ (όπωσ θ χοάνθ τροφοδοςίασ  και το εςωτερικό δάπεδο του ςϊματοσ),   ο 
χρθςιμοποιοφμενοσ χάλυβασ κα πρζπει να είναι ειδικοφ αντιτριβικοφ τφπου HARDOX 450 ι 
ανκεκτικότεροσ. Το πάχοσ του δαπζδου του ςϊματοσ κα είναι τουλάχιςτον 4 mm, το δε πάχοσ του 
κατϊτερου τμιματοσ τθσ χοάνθσ κα είναι τουλάχιςτον 5 mm ενϊ αυτό των κάτω πλευρικϊν τοιχωμάτων 
τθσ χοάνθσ τουλάχιςτον 3 mm.  
 
Θ  χωρθτικότθτα τθσ  χοάνθσ φόρτωςθσ κα είναι τουλάχιςτον  1,6 κυβικά μζτρα.  
 
Να υποβλθκεί ςχζδιο τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ με διαςτάςεισ κακϊσ και υπολογιςμόσ τθσ χωρθτικότθτάσ τθσ. 
 
Το όχθμα κα πρζπει να φζρει λεκάνθ απορροισ ςτραγγιςμάτων ανάμεςα ςτο ςϊμα που δζχεται και 
περιζχει τα απορρίμματα και τθν οπίςκια κφρα ζτςι  ϊςτε ςε περίπτωςθ διαρροϊν από το ςϊμα τα 
ςτραγγίςματα αυτά να ςυςςωρεφονται ςτθν λεκάνθ απορροισ και να μθν πζφτουν ςτο οδόςτρωμα . Θ  
λεκάνθ αυτι κα είναι ςυνδεμζνθ με τθν χοάνθ παραλαβισ των απορριμμάτων μζςω ειδικοφ ςτομίου και 
ςωλινα ζτςι ϊςτε τα ςτραγγίςματα να μεταφζρονται ςε αυτι. Θ εκκζνωςι τθσ κα γίνεται με τθν ανατροπι 
τθσ οπίςκιασ κφρασ κατά τθν φάςθ τθσ εκφόρτωςθσ. Τα ανωτζρω κα αποδεικνφονται με τθν κατάκεςθ 
ςχεδίων ι φωτογραφιϊν από προγενζςτερθ τοποκζτθςθ όμοιασ διάταξθσ.    
 
Τα πλευρικά τοιχϊματα και θ οροφι  να είναι  κυρτισ μορφισ και τα πλευρικά τοιχϊματα να είναι χωρίσ 
ενδιάμεςεσ ενιςχφςεισ.  
 
Να προςκομιςτοφν  κατάλλθλα πιςτοποιθτικά  που να αποδεικνφουν τθν ποιότθτα, τισ ιδιότθτεσ και το 
πάχοσ των χρθςιμοποιοφμενων ελαςμάτων τθσ υπερκαταςκευισ.  
  
Πλεσ οι ςυγκολλιςεισ επί τθσ υπερκαταςκευισ πρζπει να αποτελοφνται από πλιρεισ ραφζσ ςε ολόκλθρο 
το μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν ϊςτε να υπάρχει αυξθμζνθ αντοχι και καλι εμφάνιςθ.  Θα 
υπάρχει μθχανιςμόσ για ςτακερι ςτιριξθ ςε περίπτωςθ επιςκευισ .  
 
Θ πίςω κφρα/πόρτα εκφόρτωςθσ ςτο πίςω μζροσ που κα ανοιγοκλείνει με δφο πλευρικοφσ υδραυλικοφσ 
κυλίνδρουσ (μπουκάλεσ)  ςτθν πόρτα και απόλυτα ςτεγανά. Το άνοιγμα τθσ κφρασ κα μπορεί να γίνεται   
από τθ κζςθ του οδθγοφ ενϊ το κλείςιμο οπωςδιποτε μόνο από πίςω ϊςτε να είναι ορατό το πεδίο του 
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κλειςίματοσ τθσ κφρασ. Τα ζμβολα να βρίςκονται ςτισ πλευρζσ του ςϊματοσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
πλιρθσ ςτεγανότθτα με τθν τοποκζτθςθ ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ ςε όλθ τθν επιφάνεια μεταξφ 
ςϊματοσ και πόρτασ. 
 

γ. Σφςτθμα ςυμπίεςθσ   

 

Το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ κα είναι κατάλλθλο για απορρίμματα, τα οποία πικανόν να περιζχουν μεγάλθ 
ποςότθτα υγρϊν και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μθχανιςμοί και τα εξαρτιματα ςυμπίεςθσ δεν πρζπει 
να επθρεάηονται από τα υλικά που περιζχονται ςτα απορρίμματα. Το άκρο των πλακϊν προϊκθςθσ και 
ςυμπίεςθσ να φζρει ειδικζσ ενιςχφςεισ. Θ πλάκα απόρριψθσ να είναι ενιςχυμζνθ με αυτοτελζσ προφίλ 
χάλυβα για αυξθμζνθ αντοχι. . 
   
Θ χοάνθ φόρτωςθσ να είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοελάςματα τφπου HARDOX 450 ι 
ανκεκτικότερα. Θ  χωρθτικότθτα / άνοιγμα χοάνθσ για φόρτωςθ και ογκωδϊν αντικειμζνων κα είναι 
τουλάχιςτον  1,6 κυβικά μζτρα. Το πάχοσ του ελάςματοσ των πλακϊν προϊκθςθσ και ςυμπίεςθσ, 
απόρριψθσ και  χοάνθσ φόρτωςθσ ικανό για αντοχι ςτθν πίεςθ των υδραυλικϊν εμβόλων κα είναι 
τουλάχιςτον  5mm ενϊ το υλικό των πλευρϊν που ζρχονται ςε επαφι με τα απορρίμματα κα είναι 
HARDOX 450 ι ανκεκτικότερο. 
   
Θ ςυνολικι ςυμπίεςθ των απορριμμάτων ωσ προσ τον ωφζλιμο όγκο τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι 
τουλάχιςτον  450 kg / m3 και θ ςυνολικι ςχζςθ όγκου αςυμπίεςτων προσ ςυμπιεςμζνων απορριμμάτων 
κα είναι τουλάχιςτον  5:1.  
 
Στο ςφςτθμα ςυμπίεςθσ πρζπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογισ οι ακόλουκοι κφκλοι εργαςίασ: 
ςυνεχισ – αυτόματοσ μιασ φάςθσ ςυμπίεςθσ κακϊσ και ο τελείωσ χειροκίνθτοσ – διακοπτόμενοσ κφκλοσ 
ςυμπίεςθσ . Οι ςωλθνϊςεισ και τα ρακόρ του ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ να είναι μεγάλθσ αντοχισ (για 
πιζςεισ μεγαλφτερεσ από 350 bar) και ποιότθτασ για μακροχρόνια καλι λειτουργία και να είναι εφκολεσ 
ςτθν πρόςβαςθ και επιςκευι. Πλα τα υδραυλικά ζμβολα κίνθςθσ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και οι 
ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τα απορρίμματα. Τα 
υδραυλικά ζμβολα του μαχαιριοφ ςυμπίεςθσ  και του φορείου κα είναι αντεςτραμμζνα και εντόσ τθσ 
κφρασ ςυμπίεςθσ. 
 
Το υδραυλικό ςφςτθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με αςφαλιςτικά και μθχανιςμοφσ ανακουφίςεωσ για 
τθν αποφυγι υπερφορτϊςεων του οχιματοσ. Να αναφερκοφν οι αναπτυςςόμενεσ δυνάμεισ ςτθν πλάκα 
ςυμπίεςθσ και να υποβλθκεί αναλυτικόσ υπολογιςμόσ αυτϊν.  
 
Το υδραυλικό χειριςτιριο εντολϊν τθσ υπερκαταςκευισ κα  είναι αναλογικοφ τφπου ζτςι ϊςτε να είναι 
δυνατόσ ο εντοπιςμόσ των ςφαλμάτων θ μεταβλθτι λειτουργία του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ και θ 
παρακολοφκθςθ των κινιςεων των εμβόλων.   
 
Θ αντίςταςθ του ωκθτιρα  απόρριψθσ των απορριμμάτων κα είναι θλεκτρονικά ρυκμιηόμενθ ζτςι ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ ςυμπίεςθ και απόδοςθ του ςυςτιματοσ ανάλογα με το τφπο και τθν φφςθ των 
απορριμμάτων. Θα υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ, ϊςτε με τθ χριςθ φορθτοφ μανόμετρου να μποροφν 
εφκολα να εντοπιςτοφν τυχόν διαρροζσ . 
 
Κατά τθν ανφψωςθ τθσ πίςω πόρτασ κα υπάρχει θχθτικό ςιμα 
 
δ. Σφςτθμα Ανφψωςθσ Κάδων  
 
Θ χοάνθ υποδοχισ των απορριμμάτων κα δζχεται μεταλλικοφσ και πλαςτικοφσ κάδουσ χωρθτικότθτασ από 
80 lt ζωσ τουλάχιςτον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μζςω υδραυλικοφ 
ςυςτιματοσ ανφψωςθσ και εκκζνωςθσ κάδων τφπου βραχιόνων ι/και xτζνασ. Θ ανυψωτικι ικανότθτα 
μθχανιςμοφ κα είναι τουλάχιςτον 700 kg. 
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Το όχθμα κα φζρει επίςθσ ςτον ανυψωτικό μθχανιςμό κάδων μθχανικισ αποκομιδισ ειδικι διάταξθ θ 
οποία με τθν χριςθ υδραυλικισ ενζργειασ  κα ενεργοποιείται αυτόματα και κα κλειδϊνει-αςφαλίηει 
όλουσ τουσ κάδουσ εκείνουσ τουσ οποίουσ κα ανυψϊνει με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ. Ειδικότερα θ διάταξθ 
αυτι κα αςφαλίηει όλουσ τουσ κάδουσ που κα παραλαμβάνονται με το ςφςτθμα τθσ χτζνασ αποτρζποντασ 
ζτςι τόςο τθν πτϊςθ τουσ εντόσ τθσ χοάνθσ απόρριψθσ των απορριμμάτων όςο και εκτόσ κατά τθν 
διαδικαςία κατεβάςματοσ του κάδου μετά το άδειαςμα του. Θ απενεργοποίθςθ του ανωτζρω μθχανιςμοφ 
ςτθν φάςθ τθσ κακόδου κα πρζπει να γίνεται ςε οριςμζνο φψοσ ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται θ κραφςθ του 
κάδου αλλά και θ εφκολθ παραλαβι του από τουσ χειριςτζσ.  Τα ανωτζρω κα αποδεικνφονται με τθν 
κατάκεςθ ςχεδίων ι φωτογραφιϊν από προγενζςτερθ τοποκζτθςθ όμοιασ διάταξθσ. 
   
 Θα υπάρχουν αςφαλιςτικζσ διατάξεισ ςυγκράτθςθσ των κάδων και ελαςτικά προςταςίασ από τισ 
κροφςεισ. Ο χειριςμόσ του ςυςτιματοσ κα γίνεται από εξωτερικό ςθμείο του οχιματοσ, πίςω δεξιά κατά 
προτίμθςθ. Κατά τθν κάκοδο του κάδου και πριν ο κάδοσ ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, κα μειϊνεται 
αυτόματα θ ταχφτθτα κακόδου διαμζςου κατάλλθλθσ  θλεκτροχδραυλικι διάταξθσ ζτςι ϊςτε να μθν 
καταπονοφνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφϊνονται ι ςπάνε.  Θα υπάρχει θ δυνατότθτα 
ανφψωςθσ δφο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερκοφν τα ςτοιχεία των υδραυλικϊν κυλίνδρων. 
 
ε. Δυναμολιπτθσ P.T.O.  
 
Θ υπερκαταςκευι κα κινείται ςυνολικά από τον κινθτιρα του οχιματοσ μζςω δυναμολιπτθ (P.T.O) και 
μζςω  αντλίασ ελαίου μεταβλθτισ ροισ αντλίασ   (όπου κα κινεί τθν πρζςα, κα  ανοίγει  τθ κφρα, κα 
ανυψϊνει και κα  εκκενϊνει τουσ κάδουσ με το ςχετικό ταρακοφνθμα και κα κινοφν αντίςτροφα το ζμβολο 
εκκζνωςθσ του οχιματοσ χωρίσ να επθρεάηεται θ ταχφτθτα των εμβόλων από ςυγχρονιςμζνθ κίνθςθ).  Να 
δοκεί ο τφποσ, θ μζγιςτθ παροχι ςτισ διάφορεσ ςτροφζσ και θ μζγιςτθ πίεςθ τθσ αντλίασ  (παροχι 
κατάλλθλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίασ δυναμολιπτθ (P.T.O.)   
 

6. Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια Ρλαιςίου και Υπερκαταςκευισ  
 
Θ υπερκαταςκευι κα ζχει υψθλι προςταςία και υγιεινι των χειριςτϊν αλλά και των πολιτϊν (ειδικότερα 
κατά τισ ςυχνζσ ςτάςεισ για φόρτωςθ απορριμμάτων). Θα φζρει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλοφσ 
λειτουργίασ, τα οποία κα περιγραφοφν ςτθν τεχνικι προςφορά και κα ικανοποιεί απόλυτα τισ βαςικζσ 
απαιτιςεισ :   
  
- Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 2004/108/ΕΚ (ενςωμάτωςθ 

με τθν ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 
- Αςφάλειασ μθχανϊν – ςιμανςθ CE  για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) ςυνοδευμζνθ από  Ριςτοποιθτικό Εξζταςθσ Τφπου ΕΚ κατά το άρκρο 
12.3.β ι 12.3.γ (IX παράρτθμα) τθσ  οδθγίασ 2006/42/ΕΚ  πρωτοτφπου όμοιο με το προςφερόμενο 
είδοσ  από διεκνϊσ Διαπιςτευμζνο Φορζα, με το οποίο  να προκφπτει και θ ςυμμόρφωςθ του 
προςφερόμενου οχιματοσ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα 
αφορά απορριμματοφόρα.  
    

Θ υπερκαταςκευι επίςθσ κα φζρει ανακλινόμενα, αντιολιςκθτικά και ιςχυρά ςκαλοπάτια ςτο πίςω μζροσ 
του οχιματοσ για τθν αςφαλι μεταφορά δφο εργατϊν ςε κατάλλθλεσ προςτατευόμενεσ κζςεισ όρκιων (με 
χειρολαβζσ ςυγκράτθςθσ ςε κατάλλθλα ςθμεία,  φτερά και λαςπωτιρεσ ςτο όχθμα ϊςτε να μθν ενοχλείται 
το προςωπικό φόρτωςθσ) (ςυμμόρφωςθ με το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα). Για τθ 
διευκόλυνςθ των ελιγμϊν του οχιματοσ, τα ςκαλοπάτια να ςυμπτφςςονται.    
 
Θα υπάρχει ςφςτθμα/μθχανιςμόσ με διακόπτεσ εκτάκτου ανάγκθσ stop και ςτισ δφο πλευρζσ του χϊρου 
εργαςίασ των εργατϊν, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το ςφςτθμα ςυμπίεςθσ και για το οποίο απαιτείται 
χειροκίνθτα θ επαναφορά του. Ο μθχανιςμόσ απεγκλωβιςμοφ  κα λειτουργεί από πλικτρο ςτο 
χειριςτιριο.  
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Θα υπάρχει ζγχρωμθ κάμερα επιςκόπθςθσ (CCTV) του χϊρου φόρτωςθσ με οκόνθ ςτθν καμπίνα του 
οδθγοφ και θχθτικι επικοινωνία οδθγοφ και εργατϊν.  
 
Κατά τθ διαδικαςία εκφόρτωςθσ να απαςφαλίηεται και κα ανοίγει πλιρωσ θ οπίςκια κφρα. Το κλείςιμο κα 
γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτθμα δφο κομβίων ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ. Πταν θ 
κφρα κλείνει τελείωσ να αςφαλίηεται με ειδικό μθχανιςμό. 
 
Το όχθμα κα φζρει θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και επιτιρθςθσ των λειτουργιϊν - 
παραμζτρων του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ. Το ςφςτθμα αυτό κα αποτελείται από μόνιτορ  ςτθν καμπίνα 
οδθγοφ διαςτάςεων τουλάχιςτον 7 ιντςϊν με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τφπου υγρϊν κρυςτάλλων, μζςω τθσ 
οποίασ (τόςο ο οδθγόσ του οχιματοσ αλλά και ο προϊςτάμενοσ υπθρεςίασ), κα είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ τθσ 
λειτουργίασ αλλά και των παραμζτρων του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ τθσ υπερκαταςκευισ του 
απορριμματοφόρου.  
Θα υπάρχει θ δυνατότθτα, μζςω μοναδικοφ κωδικοφ πρόςβαςθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 
παραμζτρων όπωσ πιζςεων ςε όλα τα ςθμεία του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ, κερμοκραςίασ υδραυλικοφ 
λαδιοφ αλλά και τισ τυχόν υπερφορτϊςεων πίεςθσ του υδραυλικοφ κυκλϊματοσ.  
Το ςφςτθμα κα ζχει επίςθσ τθν δυνατότθτα τθλεδιάγνωςθσ μζςω κφρασ Ethernet, GSM, Bluetooth IOS και 
Bluetooth AΝDROID, ϊςτε να είναι δυνατι θ διάγνωςθ βλαβϊν τθσ υπερκαταςκευισ εξ’ αποςτάςεωσ. Με 
τον τρόπο αυτό κα είναι εφκολοσ ο εντοπιςμόσ ςφνκετων βλαβϊν και κα αποφεφγονται οι νεκροί χρόνοι 
του οχιματοσ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα ςτα ςυνεργεία επιςκευισ. 
Το ανωτζρω θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και επιτιρθςθσ λειτουργιϊν κα πρζπει να 
περιγραφεί αναλυτικά από τουσ διαγωνιηόμενουσ και να ςυνοδεφεται από ςχετικά τεχνικά φυλλάδια των 
καταςκευαςτϊν των επιμζρουσ ςυςτθμάτων που αποτελοφν το προςφερόμενο θλεκτρονικό ςφςτθμα. 
 
Το όχθμα κα φζρει επίςθσ θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ των ανακλινόμενων ςκαλοπατιϊν 
μεταφοράσ των εργαηομζνων. Δια του κυκλϊματοσ αυτοφ δεν επιτρζπεται θ ανάπτυξθ ταχφτθτασ του 
οχιματοσ πζραν των 30km/h (ι τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ που ορίηεται από τθν ιςχφουςα κάκε φορά 
νομοκεςία) ενϊ απαγορεφεται και θ οπιςκοπορεία του οχιματοσ όταν οι εργάτεσ βρίςκονται πάνω ςε 
αυτό. Με τα ςκαλοπάτια κατεβαςμζνα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτθν πιο πρόςφατθ 
ζκδοςθ του) το θλεκτρονικό κφκλωμα παρακολοφκθςθσ να δίνει κατάλλθλεσ εντολζσ δια των οποίων το 
όχθμα να ςταματά. Θ απενεργοποίθςθ του παραπάνω κυκλϊματοσ δεν πρζπει να είναι εφικτι. Σε 
περίπτωςθ ανάγκθσ να υπάρχει ειδικόσ διακόπτθσ εντόσ τθσ καμπίνασ ο οποίοσ να απενεργοποιεί τθν 
ανωτζρω λειτουργία, να υπάρχει όμωσ ποινι παφςθσ όλων των λειτουργιϊν του απορριμματοφόρου για 5 
λεπτά. 
 
Θα υπάρχει  πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία, ςφμφωνα με τον 
ιςχφοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιαςμζνο με τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και για οπιςκοπορεία), φϊτα 
πορείασ, ςτακμεφςεωσ, ομίχλθσ και ενδεικτικά περιμετρικά του οχιματοσ . Δφο (2) περιςτρεφόμενουσ 
φάρουσ πορτοκαλί χρϊματοσ, ζνα ςτο μπροςτά και ζνα ςτο πίςω μζροσ του απορριμματοφόρου. 
Ρροβολείσ εργαςίασ λειτουργίασ (πλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ) και για νυχτερινι αποκομιδι 
απορριμμάτων. Ειδικζσ αντανακλαςτικζσ φωςφορίηουςεσ ταινίεσ ςε όλο το πίςω και εμπρόςκιο μζροσ του 
οχιματοσ (ηζβρεσ). Φπαρξθ ςθμάνςεων για αποφυγι επικίνδυνων ενεργειϊν από τουσ εργαηόμενουσ. 
 
Ο πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων κα είναι πλιρθσ και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια 
εργονομικά ςχεδιαςμζνα. Να περιγραφοφν οι ςχετικζσ διατάξεισ. 
   
Πλεσ οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια (τοποκετθμζνεσ 
ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ παράλλθλα να είναι ευχερισ θ επίςκεψθ και 
αντικατάςταςι τουσ χωρίσ τθν ανάγκθ διανοίξεωσ οπϊν ςτο όχθμα. 
 
Θα υπάρχει μθχανιςμόσ αςφάλειασ (να αναφερκεί) που δεν κα επιτρζπει υπερφόρτωςθ του οχιματοσ, 
οφτε τθ δθμιουργία υπζρβαςθσ τθσ ανϊτατθσ επιτρεπόμενθσ ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων . 
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Θα υπάρχει πρόλθψθ για λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλοφσ λειτουργίασ και  κάκε ειδικισ 
διάταξθσ για τθν αςφάλεια χειριςμοφ και λειτουργίασ.   
 
Το όχθμα κα φζρει  τισ χαρακτθριςτικζσ ενδείξεισ του καταςκευαςτι ςε ειδικι πινακίδα, όπωσ όνομα, 
διεφκυνςθ, τφπο υπερκαταςκευισ, αρικμό ςειράσ κ.λπ.  
 
7. Χρωματιςμόσ – Λογότυπα  
 
Εξωτερικά το όχθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό  ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ 

μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ 

ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Να δοκοφν 

τα χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. 

 

Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από ζλαςμα 

αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ κα κακορίηονται   

κατά τθν υπογραφι τθσ  τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και τισ οποίεσ ο Ρρομθκευτισ 

είναι υποχρεωμζνοσ να αποδεχκεί ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι λευκοφ χρϊματοσ. 

 

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςφζρει και να τοποκετιςει ςτον προςφερόμενο 
εξοπλιςμό, ςε μόνιμθ κζςθ, το λογότυπο του Διμου Αιγάλεω 
 
 
8. Συνοδευτικά με το όχθμα 
Το όχθμα κα παραδοκεί ςτον Διμο μασ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ 
των πινακίδων κ.λ.π. 
Το όχθμα κα είναι εφοδιαςμζνο κατά τθν παράδοςθ με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

 Τα απαραίτθτα ζντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και καλι λειτουργία του 

οχιματοσ, ςε δφο ςειρζσ για τον κινθτιρα, το πλαίςιο και τθν υπερκαταςκευι ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα (κατά προτίμθςθ) ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ αυτισ ι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και 

αντίςτοιχα βιβλία ι ψθφιακοί δίςκοι (υλικό ςε θλεκτρονικι μορφι) ανταλλακτικϊν 

(εικονογραφθμζνα με κωδικοποίθςθ κατά το δυνατόν)Δφο (2) τουλάχιςτον πυροςβεςτιρεσ 

ςφμφωνα με τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (Κ.Ο.Κ.) (όπωσ κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ  

 Ρλιρεσ φαρμακείο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο βλαβϊν. 

 Θλεκτρονικό Ταχογράφο  

 Ρλιρθ εφεδρικό τροχό και γρφλλο αντίςτοιχθσ ικανότθτασ, τοποκετθμζνα ςε αςφαλζσ μζροσ του 

αυτοκινιτου  

 Μια  ςειρά κλειδιϊν και ςυνικων εργαλείων (μπουλονόκλειδο,  μια ςειρά γερμανικϊν, ζνα 

γαλλικό κλειδί, ςφυρί, κατςαβίδια, δοκιμαςτικό και πζνςα), τάκοι κλπ.  

 
 

Ι.4.6. Φφλλο Συμμόρφωςθσ διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ 
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Στα παρακάτω ερωτιματα πρζπει να δοκοφν απαντιςεισ,  επί ποινι αποκλειςμοφ,  από τουσ 

διαγωνιηόμενουσ. Απάντθςθ ΝΑΙ κεωρείται δεςμευτικι για τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ από τον  

διαγωνιηόμενο.  

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ 
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΙ   

Α.1 
Ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο περίπου 19 tn 

Ωφζλιμο φορτίο : ≥ 7 tn, Χωρθτικότθτα περίπου 16 κ.μ. 
ΝΑΙ 

  

Α.2 
Κινθτιρασ Euro 6, DIESEL, 6κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ 

Ιςχφσ ≥ 290Θ, Κυβιςμόσ περίπου 7500 cc 
ΝΑΙ 

  

Α.3 
Ρλαίςιο 2 αξόνων, Κίνθςθ 4Χ2, ςφςτθμα υπομείωςθσ 

ςτροφϊν, ςφςτθμα ASR  
ΝΑΙ 

  

Α.4 
Μετάδοςθ κίνθςθσ με αυτοματοποιθμζνο κιβϊτιο 

Ταχφτθτεσ εμπροςκοπορείασ ≥ 6  
ΝΑΙ 

  

Α.5 
Διπλό κφκλωμα φρζνων με ABS, EBD, μθχανόφρενο, 

μθχανικό χειρόφρενο  
ΝΑΙ 

  

Α.6 Χρόνοσ εκκζνωςθσ κάδου απορριμμάτων < 1 min ΝΑΙ   

Α.7 
Ράχοσ δαπζδου κιβωτάμαξασ ≥ 4 mm, Ράχοσ χοάνθσ ≥ 5 

mm 
ΝΑΙ 

  

Α.8 
Υλικό τουλάχιςτον HARDOX 450, χωρθτικότθτα χοάνθσ ≥ 

1,6 κ.μ.  

ΝΑΙ   

Α.9 Πγκοσ Αςυμπίεςτων/Συμπιεςμζνων Απορ/των  5:1 ΝΑΙ   

Α.10 Θφρα εκφόρτωςθσ με 2 υδραυλικζσ μπουκάλεσ ΝΑΙ   

Α.11 Σφςτθμα ανφψωςθσ κάδων 80-1300 lt, min 700 kg ΝΑΙ   

Α.12 Δυναμολιπτθσ P.T.O.  ΝΑΙ   

Α.13 
Αςφαλιςτικζσ Θλεκτρομαγνθτικζσ διατάξεισ, Βαλβίδα 

ςκαλοπατιϊν, STOP button κλπ 
ΝΑΙ 

  

Α.14 Ζγχρωμθ Κάμερα CCTV χϊρου εκφόρτωςθσ ΝΑΙ   

Α.15 

Θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ παραμζτρων υδραυλικοφ 

κυκλϊματοσ υπερκαταςκευισ,  

Δυνατότθτα τθλεδιάγνωςθσ 

ΝΑΙ 

  

Α.16 

Μεταλλικι καμπίνα αςφαλείασ με μεγάλα παράκυρα και 

πνευματικι ανάρτθςθ κακίςματοσ οδθγοφ.  

Υδραυλικό τιμόνι 

ΝΑΙ 

  

Α.17 
Ρλιρεσ ταμπλό οργάνων λειτουργίασ και θλεκτρολογικι 

εγκατάςταςθ ςφμφωνθ με τον ΚΟΚ., Φάροι εργαςίασ  
ΝΑΙ 

  

Α.18 Σφςτθμα air condition  κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ ΝΑΙ   

Α.19 Ρλιρεσ Θχοςφςτθμα ράδιο – mp3 – Ρροεγκατάςταςθ CB ΝΑΙ   

Α.20 Λογότυπα Διμου – Χρωματιςμόσ κλπ ΝΑΙ   

Α.21 Εγχειρίδια χριςθσ, ςυντιρθςθσ, ανταλλακτικϊν ΝΑΙ   

Α.22 

Ρροςκόμιςθ όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για 

νόμιμθ κυκλοφορία με τθν παράδοςθ (Ελλθνικι Ζγκριςθ 

Τφπου, Ριςτοποιθτικό Εκτελωνιςμοφ, Ρινακίδεσ κλπ). 

ΝΑΙ 

  

Α.23 Ραρελκόμενα όπωσ ηθτοφνται ςτθν παροφςα ΝΑΙ   

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΗΣΗ - ΡΑΑΔΟΣΗ ΝΑΙ   

Β.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ενόσ (1) ζτουσ  ΝΑΙ   

Β.2 Συνεργείο κάλυψθσ βλαβϊν και ςυντθριςεων ΝΑΙ   

Β.3 Εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν για 10 χρόνια ΝΑΙ   

Β.4 
Ζκπτωςθ ςε ανταλλακτικά άνω του 15% επί του επίςθμου 

τιμοκαταλόγου 
ΝΑΙ 

  

Β.5 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ΝΑΙ   

Β.6 
Χρόνοσ παράδοςθσ όχι μεγαλφτεροσ των 150 θμερϊν – 

(Τόποσ παράδοςθσ Μικελι 6 Αιγάλεω) 
ΝΑΙ 

  

 

Ι.4.7. Ρίνακασ Βακμολόγθςθσ  
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Θ βακμολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.3.2. τθσ παροφςασ.  

 

Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφορϊν και οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που αυτά κα βακμολογθκοφν 
περιγράφονται ςτον ακόλουκο πίνακα :  

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Τμιμα 4 – Ρρομικεια ενόσ διαξονικοφ 
απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ) 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 70%) 

 

Α/Α Βακμολογοφμενθ Ραράμετροσ Ροςοςτό % 

1 
Ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο – Ωφζλιμο φορτίο – Στοιχεία 
πλαιςίου (παρ. Ι.4.5.1.)  

6 

2 Τεχνικά χαρακτθριςτικά κινθτιρα (παρ. Ι.4.5.2.) 5 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ – Ελαςτικά επίςωτρα (παρ. Ι.4.5.3α.) 4 

4 Σφςτθμα διεφκυνςθσ (παρ. Ι.4.5.3β.)  1 

5 Σφςτθμα πζδθςθσ (παρ. Ι.4.5.3γ.) 3 

6 Σφςτθμα Ανάρτθςθσ – Άξονεσ (παρ. Ι.4.5.3δ.) 3 

7 Καμπίνα οδιγθςθσ και πλθρότθτα εξοπλιςμοφ (παρ. Ι.4.5.4.) 4 

8 Κιβωτάμαξα Γενικά (παρ. Ι.4.5.5α.) 5 

9 
Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ – Χοάνθ φόρτωςθσ – Οπίςκια κφρα 
(παρ. Ι.4.5.5β.) 

6 

10 Σφςτθμα ςυμπίεςθσ, ωφζλιμο φορτίο απορριμμάτων (παρ. Ι.4.5.5γ.) 6 

11 Σφςτθμα Ανφψωςθσ Κάδων (παρ. Ι.4.5.5δ.)  4 

12 
Δυναμολιπτθσ P.T.O. & Υδραυλικό ςφςτθμα (παρ. Ι.4.5.5ε.) & (παρ. 
Ι.4.5.6.) 

5 

13 
Λειτουργικότθτα, Αποδοτικότθτα και Αςφάλεια Ρλαιςίου και 
Υπερκαταςκευισ (παρ. Ι.4.5.6.) 

5 

14 Λογότυπα Διμου – Χρωματιςμόσ (παρ. Ι.4.5.7.) 2 

15 Συνοδευτικόσ – Λοιπόσ εξοπλιςμόσ οχιματοσ (παρ. Ι.4.5.8.) 3 

16 
Τεχνογνωςία ςυντιρθςθσ παρόμοιου εξοπλιςμοφ ςτο Συνεργείο του 
Διμου 

2 

17 
Τεχνικι αξία προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (Λειτουργικότθτα, 
αποδοτικότθτα, αιςκθτικότθτα κλπ) 

3 

18 
Καταλλθλότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ για τθν 
εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ για τον οποίον προορίηεται (Θα λθφκεί 
υπόψθ θ διαγωγι του οχιματοσ ςτθν Ελλθνικι αγορά – 

3 
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πιςτοποιιςεισ – εξελιγμζνα μοντζλα κλπ) 

Σφνολο Ομάδασ Α 70 % 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 30%) 

 

Α/Α Βακμολογοφμενθ Ραράμετροσ Ροςοςτό % 

1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 5 

2 Εγγφθςθ αντιςκωριακισ προςταςίασ 3 

3 Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ  Ρροςωπικοφ 2 

4 

Συντιρθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ του προμθκευτι μετά τθν πϊλθςθ 

(εξειδικευμζνο προςωπικό, τρόποσ αντιμετϊπιςθσ  προλθπτικϊν 

ςυντθριςεων και επιςκευϊν), Υποςτιριξθ με Ανταλλακτικά, 

Δυνατότθτεσ Συνεργείου Επιςκευϊν, Χρόνοσ απόκριςθσ, Χρόνοσ 

αποκατάςταςθσ 

10 

5 
Εμπειρία και Ειδίκευςθ προμθκευτι –  Ροιοτικζσ πιςτοποιιςεισ 

καταςκευαςτι και προμθκευτι κλπ 
6 

6 Χρόνοσ και τόποσ παράδοςθσ  4 

Σφνολο Ομάδασ Β 30% 

 

 

ΜΕΟΣ Β –  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Το κόςτοσ των ςυμβάςεων που κα προκφψουν κα καλυφκεί από μζροσ εγκεκριμζνου τοκοχρεωλυτικό 
δανείου (αρχικοφ ςυνολικοφ ποςοφ 1.100.000,00 €) και ςυγκεκριμζνα μζχρι φψουσ προχπολογιςμοφ 
550.000,00 € και με διάρκεια εξόφλθςθσ 10 ζτθ. Φορζασ χρθματοδότθςθσ των ςυμβάςεων που κα 
προκφψουν είναι το Ταμείο Ραρακατακθκϊν & Δανείων από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ 
Επενδφςεων (50%) ,ενδεικτικό επιτόκιο Κυμαινόμενο με βάςθ το Euribor 12μινου + 2,32% 
αναπροςαρμοηόμενο τθν 1/1 εκάςτου ζτουσ- και από πόρουσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν & Δανείων 
(50%) ,ενδεικτικό επιτόκιο Κυμαινόμενο με βάςθ το Euribor 12μινου + 4,30% περικϊριο 
αναπροςαρμοηόμενο τθν 1/1 εκάςτου ζτουσ-.  
Τα παραπάνω κα βαρφνουν τουσ ςχετικοφσ ΚΑ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2018 και τουσ αντίςτοιχουσ 
που κα προβλεφκοφν το 2019 ωσ ςυνεχιηόμενοι.  
 

 

 

Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ βαρφνει τισ ακόλουκεσ ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του Διμου 
μασ οικονομικοφ ζτουσ 2018 και τισ αντίςτοιχεσ που κα προβλεφκοφν για το ζτοσ 2019 : 

 

Κωδικόσ Αρικμόσ Τίτλοσ ΡΟΣΟ 

20.7131.011 Προμικεια ενόσ αναρροφθτικοφ ςαρϊκρου 3 – 4 κ.μ. 140.000 € 

20.7132.008 
Προμικεια ενόσ μικροφ ανοικτοφ διαξονικοφ φορτθγοφ με ανατρεπόμενθ 
καρότςα και γερανό με αρπάγθ 

110.000 € 

20.7132.009 Προμικεια ενόσ καλακοφόρου οχιματοσ (τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 130.000 € 
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20.7132.013 Προμικεια ενόσ διαξονικοφ απορριμματοφόρου τφπου πρζςασ 170.000 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 550.000 € 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ Ρεριγραφι Είδουσ Μ.Μ. Ροςότθτα 
Ενδ. τιμι 

μονάδασ 
Δαπάνθ € 

Τμιμα – 1 Αναρροφθτικό ςάρωκρο 3 – 4 κ.μ. Τεμ. 1 112.903,225 112.903,225 

Τμιμα – 2 

Μικρό ανοικτό διαξονικό φορτθγό 

με ανατρεπόμενθ καρότςα και 

γερανό με αρπάγθ 

Τεμ. 1 88.709,677 88.709,677 

Τμιμα – 3 Καλακοφόρο όχθμα  

(τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 
Τεμ. 1 104.838,709 104.838,709 

Τμιμα – 4 Διαξονικό απορριμματοφόρο 

 τφπου πρζςασ 
Τεμ. 1 137.096,774 137.096,774 

Σφνολο χωρίσ Φ.Ρ.Α. 443.548,385 

Φ.Ρ.Α. 24% 106.451,612 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 550.000,000 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 550.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24 
% (προχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24%: 443.548,385 € και Φ.Ρ.Α. 24%: 106.451,612 €). 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
προμθκειϊν CPV : 

ΤΜΗΜΑΤΑ Ρεριγραφι Είδουσ CPV 

Τμιμα – 1 Αναρροφθτικό ςάρωκρο 3 – 4 κ.μ. 34144431-8 

Τμιμα – 2 
Μικρό ανοικτό διαξονικό φορτθγό με ανατρεπόμενθ καρότςα και γερανό 

με αρπάγθ 
34142000-4 

Τμιμα – 3 Καλακοφόρο όχθμα (τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 42415100-9 

Τμιμα – 4 Διαξονικό απορριμματοφόρο τφπου πρζςασ 34144512-0 

 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.1.2. τθσ 
παροφςασ)  

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων  

 

Για τα ανωτζρω υπό προμικεια είδθ τα οποία και ζχουν περιγραφεί αναλυτικά ωσ προσ το τεχνικό τουσ 
μζροσ, είναι απαραίτθτο οι ενδιαφερόμενοι να διακζτουν και να προςκομίςουν ΚΑΙ τα ακόλουκα όπωσ 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ :  2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, & 2.2.8.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

 

Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζντυπο Σφμβαςθσ παρατίκεται ςτθν επόμενθ ςελίδα …  

 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
-
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
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Προμήθεια Τροχαίου Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Διεύθυνση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Σύντομη περιγραφή:
• ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 3 – 4 κ.μ.»,
εκτιμώμενης αξίας 140.000 € με ΦΠΑ, • ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια ενός μικρού
ανοικτού διαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό με
αρπάγη», εκτιμώμενης αξίας 110.000 € με ΦΠΑ • ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια ενός
καλαθοφόρου οχήματος (τηλεσκοπικό και αρθρωτό)», εκτιμώμενης αξίας
130.000 € με ΦΠΑ • ΤΜΗΜΑ 4 : «Προμήθεια ενός διαξονικού απορριμματοφόρου
τύπου πρέσας», εκτιμώμενης αξίας 170.000 € με ΦΠΑ
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
-

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
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Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
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γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
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-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
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περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
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❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
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παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
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παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
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Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας

-21-



παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
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-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
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Εκδότης
-
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα:

Προσδιορίστε
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης)
το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά προσόντα του.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της
ποιότητας
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
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Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
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Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 
 

ΣΜΗΜΑΣΑ Περιγραφι Είδουσ Μ.Μ. Ποςότθτα 
Ενδ. τιμι 

μονάδασ € 
Δαπάνθ € 

Σμιμα – 1 Αναρροφθτικό ςάρωκρο 3 – 4 κ.μ. Σεμ.    

Σμιμα – 2 

Μικρό ανοικτό διαξονικό φορτθγό 

με ανατρεπόμενθ καρότςα και 

γερανό με αρπάγθ 

Σεμ.    

Σμιμα – 3 Καλακοφόρο όχθμα  

(τθλεςκοπικό και αρκρωτό) 
Σεμ.    

Σμιμα – 4 Διαξονικό απορριμματοφόρο 

 τφπου πρζςασ 
Σεμ.    

φνολο χωρίσ Χ.Π.Α.  

Χ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
 
 

Θμερομθνία …………………… 
 

ΟΛΟΓΡΑΧΩ : …………………………………………………………………………………………… 
 
Ο ΠΡΟΧΕΡΩΝ : ……………………………………………………………………………………….. 
 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ………………………………………………………………………………… 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ : …………………………………………………………………………………………….. 
 
ΣΘΛΕΧΩΝΟ : ……………………………………  FAX ……………………………. 
 
 

…………………………….. 
 

ΤΠΟΓΡΑΧΘ – ΧΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγματα Εγγυθτικών Επιςτολών  

 

V.1 - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

ΕΚΔΟΣΗ.....................................................................Ημερομθνία ζκδοςθσ................... 

Προσ: ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου, 12243, Αιγάλεω 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρώ……… 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ με τθν επωνυμία 

…..……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΣΚ ………..,Α.Χ.Μ………….. } {ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ των Εταιριϊν 

α)…….…....οδόσ...........................αρικμόσ.................ΣΚ………………, Α.Χ.Μ………………………, 

β)……….…………οδόσ.............................αρικμόσ.................ΣΚ………………,Α.Χ.Μ………………., 

γ)………………… οδόσ........................., αρικμόσ ...............,ΣΚ……………, Α.Χ.Μ……………………., 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 

τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………… ευρϊ, για τθ 

ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορών ςτον 

διαγωνιςμό) με αντικείμενο ……………………………………, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ …………. ευρϊ, 

άνευ Χ.Π.Α., ςυμπεριλαμβανομζνων κρατιςεων, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. …….. Διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 

διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ. 

Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………….. 

 

Βεβαιοφται υπευκφνωσ ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΠΔΔ, ςυνυπολογιηομζνου και του ποςοφ τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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V.2 - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ..............................................................   Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Προσ: ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου, 12243, Αιγάλεω 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ {ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. 

αρικμόσ … ΣΚ ……….., Α.Χ.Μ………………………..} {ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ των Εταιριϊν 

α)…….….... οδόσ ............................. αρικμόσ .................,ΣΚ ……………, Α.Χ.Μ ………………… 

β)……….…. οδόσ ............................. αρικμόσ ................. ΣΚ ……………, Α.Χ.Μ ………………… 

γ)………….. οδόσ ............................. αρικμόσ ................. ΣΚ ……………, Α.Χ.Μ ………………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 

τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν 

καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ ……………. με 

αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) …….………..…… ςυνολικισ αξίασ ……………………….. 

ςφμφωνα με τθ με αρικμό …………….. Διακιρυξι ςασ. 

Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ  

αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ 

από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ, με 

τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιοφται υπευκφνωσ ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΠΔΔ, ςυνυπολογιηομζνου και του ποςοφ τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – υγκεντρωτικοί πίνακεσ ηθτοφμενων δικαιολογθτικών  

 

το ςυγκεκριμζνο Παράρτθμα, παρατίκενται ςε πίνακεσ για λόγουσ διευκόλυνςθσ και μόνο, των 
ςυμμετεχόντων αλλά και τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ 
μετζπειτα, επιγραμματικά, τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται ςτθν παροφςα μελζτθ. Οι πίνακεσ 
είναι ομαδοποιθμζνοι ανά φάςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν και τα δικαιολογθτικά είναι αρικμθμζνα.  

Τονίηεται ότι θ πλθρότθτα και υποβολι όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικών είναι αποκλειςτικά 
μζριμνα και ευκφνθ των ςυμμετεχόντων ςτον διαγωνιςμό και ο ζλεγχοσ τουσ αποκλειςτικά μζριμνα και 
ευκφνθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ.   

 

VI.1 Δικαιολογθτικά Φακζλου υμμετοχισ  

Α/Α Δικαιολογθτικά VI.1 
Παραπομπι 
(Διακιρυξθ) 

Τποβλικθκε ? 

1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ Παρ. 2.2.2  

1.2 Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζντυπο φμβαςθσ (ΕΕΕ) 
Παρ. 2.2.9.1 & 

Παράρτθμα ΙΙΙ 

 

1.3 
Αποδεικτικό νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα του υπογράφοντα ςτο 
ΕΕΕ (ΕΠΙΘΤΜΘΣΟ) 

Παρ. 2.2.9.1 
 

 

VI.2 Δικαιολογθτικά Φακζλου Σεχνικισ Προςφοράσ 

Α/Α Δικαιολογθτικά VI.2 
Παραπομπι 
(Διακιρυξθ) 

Τποβλικθκε ? 

2.1 Τπ. Δθλ. Καταλλθλότθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Παρ. 2.2.4  

2.2 

Κατάλογοσ των κυριότερων παραδόςεων όμοιων οχθμάτων ι/και μθχανθμάτων 

ζργου ι Τπεφκυνθ Διλωςθ για τον χρόνο δραςτθριοποίθςθσ του καταςκευαςτι και 

του προμθκευτι ςτθν καταςκευι, προμικεια και τθν τεχνικι υποςτιριξθ όμοιων ι 

παρόμοιων τφπων υπερκαταςκευϊν. 

Παρ. 2.2.5 

 

2.3 

Τπ. Δθλ. για τον χρόνο δραςτθριοποίθςθσ του καταςκευαςτι και του προμθκευτι 

ςτθν καταςκευι, προμικεια και τθν τεχνικι υποςτιριξθ όμοιων ι παρόμοιων 

τφπων υπερκαταςκευϊν. 
Παρ. 2.2.5 

 

2.4 

Άδεια Λειτουργίασ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μθχανθμάτων (αναλόγωσ του 
Σμιματοσ που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει) ςε ιςχφ  ι αντίγραφο τθσ άδειασ 
λειτουργίασ του ςυνεργαηόμενου ςυνεργείου κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του 
ιδιοκτιτθ του ότι, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ εργαςίασ αναλαμβάνει να εκτελζςει 
για λογαριαςμό του αναδόχου τισ εργαςίεσ αυτζσ 

Παρ. 2.2.6 

Παράρτθμα 
Α.Ι.1.4 – 
Α.Ι.2.4 

 

2.5 
Τπ. Δθλ.  για τον τρόπο  αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service 
(ανταπόκριςθ – χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ – κινθτό ςυνεργείο 24h)  

Παρ. 2.2.6 
 

2.6 

Κατάςταςθ προςωπικοφ (ΕΠΙΘΤΜΘΣΟ) : 

Με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ  :  

- Γνιςιο φωτοαντίγραφο πρόςφατθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ  

- Σίτλοι ςπουδϊν και άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ για τουσ 

ςυγκεκριμζνουσ εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ. 

- φμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ  από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ (αν ηθτθκεί) 

Με παροχι ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν:  

- Σίτλουσ ςπουδϊν και  άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ,  για τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ. 

- φμβαςθ ι διλωςθ παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν θ οποία να ζχει 

απαραίτθτα κεωρθμζνα γνιςια υπογραφισ των ςυμβαλλομζνων από 

Παρ. 2.2.6 
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Αρμόδια Αρχι (αν ηθτθκεί). 

2.7 

Τπ. Δθλ. ανάλθψθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ μετά το πζρασ τθσ προςφερόμενθσ 

εγγφθςθσ. Ζκπτωςθ ςε ανταλλακτικά και παρεχόμενεσ εργαςίεσ μεγαλφτερεσ του 

15%. + Τπ. Δθλ. παροχισ  πλιρουσ ςειράσ ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ 

προσ τον Διμο -- (Προμθκευτι & Καταςκευαςτι) 

Παρ. 2.2.6 + 

Παράρτθμα 
Α.Ι.1.4 – 
Α.Ι.2.4  

 

2.8 
Τπ. Δθλ. υποχρζωςθσ και ανάλθψθσ εκπαίδευςθσ των εργατϊν, χειριςτϊν και 
μθχανοτεχνιτϊν. 

Παρ. 2.2.6 
 

2.9 Τπ. Δθλ. εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον για 1 ζτοσ ι παραπάνω  Παρ. 2.2.6  

2.10 
Τπ. Δθλ. εγγφθςθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ  (πλαιςίου & υπερκαταςεκυισ) 
τουλάχιςτον για 2 ζτθ ι παραπάνω 

Παρ. 2.2.6 
 

2.11 
τοιχεία για τισ αποκικεσ ανταλλακτικϊν προμθκευτι – καταςκευαςτι 
(ΕΠΙΘΤΜΘΣΟ). 

Παρ. 2.2.6 
 

2.12 Τπ. Δθλ. Εργοςταςίου καταςκευισ αποδοχισ προμικειασ και κάλυψθσ εγγφθςθσ.  Παρ. 2.2.6  

2.13 Τπ.  Δθλ. Προςκόμιςθσ Ζγκριςθσ Σφπου με τθν παράδοςθ ι αντίςτοιχθ δζςμευςθ ςε 

περίπτωςθ ειςαγωγισ για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα.   
Παρ. 2.2.6  

2.14 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ (CE) με υποβολι ςχετικισ διλωςθσ ςτο ΕΕΕ  Παρ. 2.2.7  

2.15 Πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ISO 9001:2008 του καταςκευαςτι Παρ. 2.2.7  

2.16 Πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ για το ακολουκοφμενο φςτθμα Διαςφάλιςθσ 

Ποιότθτασ του οικονομικοφ φορζα 
Παρ. 2.2.7  

2.17 Πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςχετικά με το ςφςτθμα ι το πρότυπο 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του οικονομικοφ φορζα (ΕΠΙΘΤΜΘΣΟ) 
Παρ. 2.2.7  

2.18 
Βεβαιϊςεισ  καλισ ςυμπεριφοράσ και αξιόπιςτθσ λειτουργίασ των ιδίων ι 

παρόμοιων οχθμάτων – μθχανθμάτων ζργου από αντίςτοιχουσ φορείσ χριςθσ 

(ΕΠΙΘΤΜΘΣΟ) 

Παρ. 2.2.7 
 

2.19 Αναφορά πρϊτθσ παραγωγισ του προςφερόμενου μοντζλου (τφπου)  Παρ. 2.2.7  

2.20 
Προςκόμιςθ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται για διάκεςθ αναγκαίων πόρων. (μόνο ςε περίπτωςθ ςτιριξθσ ςε 
τρίτουσ) 

Παρ. 2.2.8 
 

2.21 
Αναλυτικά ςτοιχεία τεχνικϊν προδιαγραφϊν όπωσ περιγράφονται ςτο Παράρτθμα 
Α.Ι.1.5 ι/και Α.Ι.2.5 αντίςτοιχα ι/και τυχόν επιπρόςκετα ςτοιχεία … 

Παράρτθμα 
Α.Ι.1.5 – 
Α.Ι.2.5 

 

2.22 
υμπλθρωμζνο Χφλλο υμμόρφωςθσ όπωσ δίνεται ςτο Παράρτθμα Α.Ι.1.6 ι/και 
Α.Ι.2.6 

Παράρτθμα 
Α.Ι.1.6 – 
Α.Ι.2.6 

 

 

VI.3 Δικαιολογθτικά Φακζλου Οικονομικισ Προςφοράσ 

Α/Α Δικαιολογθτικά VI.3 
Παραπομπι 
(Διακιρυξθ) 

Τποβλικθκε ? 

3.1 Οικονομικι Προςφορά  

Παρ. 2.4.4. 

Παράδειγμα 
Παράρτθμα ΙV  

 

 

VI.4 Δικαιολογθτικά Προςωρινοφ Αναδόχου (Κατακφρωςθσ) 

Α/Α Δικαιολογθτικά VI.4 
Παραπομπι 
(Διακιρυξθ) 

Τποβλικθκε ? 

4.1 Βεβαίωςθ χρθματοπιςτωτικισ ικανότθτασ από τράπεηα  Παρ. 2.2.5  

4.2 Γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ζτθ 2015-2016-2017 – Ιςολογιςμοί ? (με 

τισ ιδιαιτερότθτεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο) 
Παρ. 2.2.5  
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4.3 Ποινικό μθτρϊο. Παρ. 2.2.9.2, Β1. α)   

4.4 
Πιςτοποιθτικό ενθμερότθτασ φορολογικϊν - αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων. Θα 
ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 
με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Παρ. 2.2.9.2, Β1. β) 
 

4.5 Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. 
Παρ. 2.2.9.2, Β1. γ)  

4.6 Τπ. Δθλ. ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ 
Παρ. 2.2.9.2,  

Β1. δ) + ε) 

 

4.7 
Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου 

του κράτουσ εγκατάςταςθσ Παρ. 2.2.9.2, Β2. 
 

4.8 
Δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ των τριϊν (3) προθγοφμενων διαχειριςτικϊν 
χριςεων (αν υποχρεοφνται) 

Παρ. 2.2.9.2, Β3. 
 

4.9 

Πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 

ΝΑ ΨΡΘΙΜΟΠΟΙΘΘΟΤΝ ΣΑ ΕΓΓΡΑΧΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΧΑΚΕΛΟ ΣΕΨΝΙΚΘ 
ΠΡΟΧΟΡΑ 

Παρ. 2.2.7. 

 

4.10 Απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ Παρ. 2.2.9.2, Β6.  

4.11 
Πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι κατά τθν ζννοια 

του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 (ΑΝ 

ΨΡΕΙΑΗΕΣΑΙ) 

Παρ. 2.2.9.2, Β8. 
 

4.12 ΝΑ ΕΞΕΣΑΣΕΙ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝ ΤΝΣΡΕΨΟΤΝ ΟΙ 

ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΙ ΣΘ Παρ. 2.2.9.2, Β9. 
Παρ. 2.2.9.2, Β9.  

 

VI.5 Δικαιολογθτικά Τπογραφισ φμβαςθσ  

Α/Α Δικαιολογθτικά VI.4 
Παραπομπι 
(Διακιρυξθ) 

Τποβλικθκε ? 

5.1 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ Χ.Π.Α. 

Παρ. 4.1. 

Παράδειγμα V.2 

 

5.2 ΝΑ ΕΞΕΣΑΣΕΙ ΑΝ ΑΠΑΙΣΟΥΝΣΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΙ ΣΘ Παρ. 4.4.2 Παρ. 4.4.2  

 

 

Ο Προϊςτάμενοσ  

Σμ. Μελετϊν & Αποκικθσ 

Θ Προϊςταμζνθ  

Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ 

 

 

ΨΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΩΛΟ 

ΠΕ ΜΘΨ/ΓΩΝ ΜΘΨ/ΚΩΝ 

 

 

ΒΑΙΛΙΚΘ ΙΔΘΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 

 


