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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αγία Βαρβάρα       06/03/2019    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:      2510  

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
  

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη ότι, η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 
ισχύουν και ιδίως: 

• του Ν.4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Του Ν.4555/Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-7-2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονοµικής & αναπτυξιακής λειτουργίας 
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»). 

• Του Ν.3463/2006/Α΄114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 

• του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του Ν.4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

• του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

• του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

• του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Την Υ.Α. 2879/18 (ΦΕΚ 879/13.03.18) «Καθορισµός ηµερήσιων και 
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης ∆ηµοσιεύσεων των φορέων  του ∆ηµοσίου».  
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• Τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α΄/04.06.2009) «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης» 

• του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”  

 

• του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» 

• του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

• το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 

• του Π.∆. 39/2017 «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

• του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”.  

• της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 

• Την µε αρ. Υ.Α. 56902/215/2.6.2017 (Τεχνικές λεπτοµέρειες & διαδικασίες 
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.). 

• Την 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Έγκριση 
«Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης » (Τ.Ε.Υ.∆.) του άρθρου 79 παρ 4 
του Ν.4412/16 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών και την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ «Οδηγίες συµπλήρωσης 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.). 

• Του Ν.4314/2014( Α’ 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενσωµάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις  και του ν. 3614/2007 
(Α΄267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013».  

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Της µε αρ. πρωτ. 5132/23-02-18 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηµατοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την προµήθεια µηχανηµάτων 
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έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού του χρηµατοδοτικού προγράµµατος 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ». 

• Της µε αρ. πρωτ 5745/15-5-18 αίτηση χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας 
στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» για «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων 
ή/ και συνοδευτικού εξοπλισµού». 

• Της  µε αρ. πρωτ. 44405/27/8/18 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί  ένταξης 
πράξης του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας  ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ιι» στο 
πλαίσιο της  Πρόσκλησης Ι «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή /και 
συνοδευτικού εξοπλισµού».  

• Της  µε αρ. 31/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου του ∆ήµου Αγάς Βαρβάρας που αφορά στην «Προµήθεια Οχηµάτων ΤΟΥ 
∆ήµου Αγίας Βαρβάρας», προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους 129.952,00€  
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, 

• Της  µε αρ. 35/28-3-18 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί Αποδοχής της 
χρηµατοδότησης του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» για την προµήθεια 
µηχανηµάτων έργου. 

• της µε αρ. 152/25-10-2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 
κάλυψης επιπλέον του ποσού των 168.760€ από ιδίους πόρους, για το ποσό της 
δράσης µε τίτλο «Αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας», 

• το µε αρ. πρωτ. 17705/12-12-18 πρωτογενές αίτηµα µε Α.∆.Α.Μ. 
18REQ004209755 2018-12-17 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 
& Πρασίνου του ∆ήµου,   

• των µε αρ. 17866/17-12-18 & 443/15-01-19 Αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης ∆ηµάρχου, µε Α.Α.Υ. Β/268/17-12-2018  & Β/29/15-01-19 µε 
τις οποίες  εγκρίθηκε η δέσµευση πίστωσης ποσού ύψους 129.952,00€ σε βάρος 
του Κ.Α. 64.7132.001 µε περιγραφή «Προµήθεια – οχηµάτων και συνοδευτικού 
(ΧΡΗΜ. ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ-∆ΗΜΟΣ).  

• Της  µε αρ.  11/7-2-19 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της 
31/2018 Μελέτης & την κατάρτιση όρων διακήρυξης,  για την διενέργεια Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε την «Προµήθεια οχηµάτων του ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας», µέσω του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και  ιδίων πόρων του 
∆ήµου, προϋπολογισθείσας δαπάνης, α) ποσού ύψους 115.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του Κ.Α. 64-7132.001 «Προµήθεια – 
οχηµάτων και συνοδευτικού εξοπλισµού (Πράξη ένταξης του ∆ήµου στο πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» & β) ποσού ύψους  15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%, σε βάρος του Κ.Α 64-7132.001 «Προµήθεια οχηµάτων και συνοδευτικού 
εξοπλισµού», από ιδίους πόρους του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, 
οικονοµικού έτους 2019.  

• την µε αρ. 20/26-2-19 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε τη 
συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση & διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισµών 
προµηθειών & υπηρεσιών από 60.000,00€ για το έτος 2019, σύµφωνα µε το Ν. 
4412 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016). 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
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Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για τη προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια Οχηµάτων του 
∆ήµου Αγίας Βαρβάρας» µέσω του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», εκτιµώµενης αξίας 
129.952,00€ συµπ/νου ΦΠΑ.  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ANΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gr 
08/03/2019 

ΩΡΑ 13:00 µ.µ. 

08/03/2019 

ΩΡΑ 13:00 µ.µ. 
01/04/2019 ΩΡΑ 15:00 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 

 

 

 



 

 

Σελίδα 8 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8 

Πόλη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΤΤΙΚΗ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 12351 

Τηλέφωνο 213 2019330-329 

Φαξ 213 2019395 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  aglaip@agiavarvara.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Παπαθανασάκη Αγλαΐα  

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.agiavarvara.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  o ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας, µη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή  και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄Βαθµού). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. 

Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό και ειδικότερα οι διατάξεις των Νόµων, Π.∆. 
και Αποφάσεων που προβλέπονται στη σελίδα 4-7 της παρούσας διακήρυξης, όπως 
ισχύουν. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση & από το 
Γραφείο Προµηθειών, τηλέφωνα 2132019330-329 & την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας www.agiavarvara.gr 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  
www.promitheus.gov.gr  
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό 44405/27-8-18 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ένταξη 
πράξης του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» η προµήθεια 
εντάχθηκε στο εν λόγω χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Η χρηµατοδότηση της πράξης 
επιµερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Π∆Ε ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 
0552017ΣΕΟ55ΟΟΟ1Ο 

115.000,00€ 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΥ 14.952,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 129.952,00€ 

Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας για την Χρηµατοδότηση της παραπάνω πράξης  θα απορροφήσει 
πρώτα τους πόρους  του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν οι 
ίδιοι πόροι του ∆ήµου. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 129.952,00€ 
συµπ/νου ΦΠΑ & βαρύνει τον Κ.Α. 64-7132.001 «Προµήθεια οχηµάτων και 
συνοδευτικού εξοπλισµού (ΧΡΗΜ. ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ-∆ΗΜΟΣ) του προϋπολογισµού έτους 
2018 & 2019 ως συνεχιζόµενη προµήθεια.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης  

  Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια δύο (2) οχηµάτων, ένα (1) καινούριο 
ηµιφορτηγό 4*4 τύπου pick-up µε σύστηµα αλατοδιανοµέα και ένα (1) µεταχειρισµένο 
µεσαίο φορτηγό µε καινούριο γερανό µε αρπάγη και ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα µε 
καινούριο υδραυλικό σύστηµα ανατροπής. 

Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο όχηµα αφορά προµήθεια καινούριου ηµιφορτηγού 4x4 τύπου 
pickup µε ενσωµατωµένο καινούριο αλατοδιανοµέα. Το όχηµα θα χρησιµοποιείται σε 
περιόδους χιονόπτωσης ή παγετού ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα των δρόµων. 
Στις λοιπές περιόδους θα χρησιµοποιείται ως ηµιφορτηγό γενικής χρήσης µετά την 
αφαίρεση του αλατοδιανοµέα. Το δεύτερο όχηµα αφορά προµήθεια µεταχειρισµένου 
ανατρεπόµενου µεσαίου φορτηγού µε καινούριο γερανό µε αρπάγη, το οποίο θα 
χρησιµοποιείται για τη φόρτωση και µεταφορά ογκωδών αντικειµένων. Το όχηµα θα είναι 
µεσαίων διαστάσεων, ώστε να έχει αυξηµένη ευελιξία και θα πληρεί αυστηρές 
προδιαγραφές ρύπων Euro 6 ή Euro 5. Το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής θα είναι 
καινούριο. 

Η προµήθεια γίνεται στα πλαίσια του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» σύµφωνα µε την 
πρόσκληση Ι «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή/και συνοδευτικού 
εξοπλισµού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των οµάδων  ή για κάθε οµάδα ξεχωριστά.  
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ΟΜΑ∆Α 1: Καινούριο ηµιφορτηγό 4x4 τύπου ‘pick-up’ µε σύστηµα αλατοδιανοµέα. 
Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 32.800,00€. 

ΟΜΑ∆Α 2: Μεταχειρισµένο µεσαίο φορτηγό µε καινούργιο γερανό µε αρπάγη και 
ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα µε καινούριο υδραυλικό σύστηµα ανατροπής. Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: 72.000,00€. 

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δηµοσίων  συµβάσεων (CPV) : 

34131000-4    34144420-8 
Καινούριο ηµιφορτηγό 4x4 τύπου ‘pick-up’ µε 

σύστηµα αλατοδιανοµέα. 

 

34142000-4 
Μεταχειρισµένο µεσαίο φορτηγό µε 
καινούργιο γερανό µε αρπάγη και 
ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα µε καινούριο 
υδραυλικό σύστηµα ανατροπής 

 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης για την συνολική προµήθεια (οµάδα 1 και οµάδα 2) 
προϋπολογίζεται στο ποσό των 129.952,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η διάρκεια της σύµβασης για την οµάδα  Α΄ ορίζεται σε  τρεις (3) µήνες και για την 
οµάδα Β΄ ορίζεται σε έξι (6) µήνες.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται 
στη µε αριθµό 31/18 µελέτη µε τα τεύχη της (τεχνική περιγραφή, ενδεικτικό 
προϋπολογισµό, τεχνικές  προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων κτλ. -Παράρτηµα Ι) που 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Το κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ και ∆΄της 
τεχνικής έκθεσης). 

1.4 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/04/2019 και ώρα 
15.00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , από την 08/3/2019 ηµέρα Παρασκευή  και 
ώρα 13.00.  

1.5 ∆ηµοσιότητα 

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα 
Αριθµό: 71333/2019 
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί σε µία εβδοµαδιαία και µία 
ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

Τα τεύχη της ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www.agiavarvara.gr  στην διαδροµή : 
Γραφείο Προµηθειών, ∆ιαγωνισµοί.  

 

Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) 
καθώς και όλες οι νόµιµες κρατήσεις, θα βαρύνει τον ανάδοχο προµηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε  η προµήθεια, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών, σύµφωνα  
µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 και την εγκύκλιο 11/27754/28.6.2010. Σε περίπτωση, 
µαταίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

1.6 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρµοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη   

2. η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτής  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥ∆] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ΄ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥ∆ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV΄ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της  
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω συστήµατος. 

Το πλήρες τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται επίσης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 
δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες 
πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο (prospectus – manuals) µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. 
ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους 
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
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δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε µέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής 
προσφορών,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και 
τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

1. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή (Πρβλ. άρθρο 19 
παρ. 2 ν. 4412/2016 για την υποβολή προσφοράς).  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
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2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσοστό 0,5% επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ, ποσό που ανέρχεται στα (πεντακόσια είκοσι 
τέσσερα) ευρώ 524,00€.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι να έχει ισχύ 
δεκατριών (13) µηνών από την επόµενη ηµέρα διενεργείας του διαγωνισµού, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από 
την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού 
φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούµενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

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

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την 
υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

2.2.3.3  Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός 
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού,  

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

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, µέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 
2.2.8.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα 
συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη 
συγκεκριµένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο  εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.3 µπορεί να προσκοµίζει 
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων 
κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή 
σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό, Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µία 
σύµβαση  του συγκεκριµένου τύπου. 

β) να διαθέτουν 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. 

Επιτρέπεται η συµµόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των 
αναφερόµενων υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµα προς τα 
αναφερόµενα. Η ισοδυναµία αυτή θα τεκµαίρεται σύµφωνα µε την ΥΑ 28492/2009 
(ΦΕΚ931Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

γ) να διαθέτουν και να προσκοµίσουν όλες τις δηλώσεις, τεχνικές εκθέσεις, prospectus, 
φύλλα συµµόρφωσης, εγγυήσεις και δείγµατα όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 
2.2.8.1 της παρούσης.  

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  

Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει εγκρίσεις ποιότητας CE και ISO όπως 
ακριβώς αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄(Β τεχνικές προδιαγραφές του 
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αλατοδιανοµέα) και στο παράρτηµα  Γ΄(λοιπές απαιτήσεις) στο τεύχος της µε 
αριθµό 31/18 τεχνικής έκθεσης που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
(παράρτηµα  Ι της διακήρυξης ). 
 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια  σχετικά µε την τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, µε την 
προσκόµιση δηλώσεων συνεργασίας των προµηθευτών του αναδόχου και συγκεκριµένα 
βεβαιώσεις διάθεσης και υποστήριξης για τον Εξοπλισµό που απαιτείται, ήτοι: 

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά θα 
πρέπει να επισυνάψουν δήλωση συνεργασίας (∆ηλώσεις Συνεργασίας Προµηθευτών του 
αναδόχου) υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του κατασκευαστή ή από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του αντιπροσώπου του, µε την οποία: 

i)      Θα δηλώνεται ότι θα προµηθεύσει τον υποψήφιο µε τα είδη εάν ανακηρυχθεί 
ανάδοχος, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης 

ii)     θα επιβεβαιώνεται η συνεργασία του προµηθευτή µε τον προσφέροντα, 

iii)   θα επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει επάρκεια των υλικών και των ανταλλακτικών 

Η εκτέλεση των εργασιών/καθηκόντων γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν 
η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, από έναν από τους 
συµµετέχοντες στην ένωση αυτή. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το 
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
(Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙ, το 
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3. της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
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Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται  

Α) κατά την υποβολή της προσφοράς,  

Β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και  

Γ) κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 
οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά1: 

                                                           
1
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού 
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας & επιπλέον υπεύθυνη δήλωση 
του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην  

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει 
εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων2. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - 
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 

                                                                                                                                                                                                 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

2 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισµού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.3γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

Σύµφωνα µε το Α.Π.: ΕΣ 334130-2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Ειδικού Γραµµατέα 
του Σ.ΕΠ.Ε. έχει εφαρµογή η παρ. 2 του άρθρ. 80 του ν. 4412/2016 που προβλέπει την 
αντικατάσταση του ως άνω πιστοποιητικού µε ένορκη βεβαίωση. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί 
φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

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

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν: 

α) Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαµβάνει 
συµβάσεις οι οποίες αφορούν την συγκεκριµένου τύπου προµήθεια, οι οποίες 
εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή τουλάχιστον 
από ένα µέλος διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας/σύµπραξης και είναι σε ποσό τουλάχιστον 
60.000€ πλέον ΦΠΑ. Στη δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτοµερώς ο τίτλος 
και το ποσό της αντίστοιχης σύµβασης (συµβάσεων) που εκτελέσθηκε, η χρονική διάρκεια 
και ο Εργοδότης (δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας), ή ο Ανάδοχος της σύµβασης (εφόσον 
πρόκειται περί Υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά 
του εργοδότη αν πρόκειται για δηµόσιο φορέα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συµβάσεις 
µε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής) ή συµβάσεις µε τα επισυναπτόµενα τιµολόγια αν 
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πρόκειται για ιδιώτη εργοδότη, από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητα της 
προµήθειας. 

β) ∆ήλωση συνεργασίας (∆ηλώσεις Συνεργασίας Προµηθευτών) υπογεγραµµένη από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο του κατασκευαστή ή από τον νόµιµο εκπρόσωπο του αντιπροσώπου 
του, µε την οποία: 

i)      Θα δηλώνεται ότι θα προµηθεύσει τον υποψήφιο µε τα είδη εάν ανακηρυχθεί 
ανάδοχος, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης 

ii)     θα επιβεβαιώνεται η συνεργασία του προµηθευτή µε τον προσφέροντα, 

iv)    Ότι υπάρχει επάρκεια των υλικών και των ανταλλακτικών 

Β.4. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν: πιστοποιητικά κατά ISO και CE από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου 
και πιστοποίησης. 

 Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, 
µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο 
από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 
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Β.8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής (βλ. και παραρτήµατα Β και ∆ των τευχών της 
τεχνικής έκθεσης). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παράρτηµατα I, ΙΙ, 
ΙΙΙ & ΙV της ∆ιακήρυξης., για το σύνολο των οµάδων ή για κάθε οµάδα ξεχωριστά.                                   

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»  

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον 
κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 
9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται 
η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. 
Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω 
του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή 
σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
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και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Τα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα 
προσκοµιστούν, σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως φάκελο, στο Τµήµα  
Πρωτοκόλλου, της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα λάβουν σχετικό αριθµό. Στον φάκελο θα 
αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: 

 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» 

 

- Προς: ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας 
                      Τµήµα Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού & Προµηθειών  

Υπ’  όψιν: Επιτροπή για τη ∆ιενέργεια και την  Αξιολόγηση  των  ∆ιαδικασιών  
Σύναψης  των ∆ηµόσιων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το Ν. 4412 (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/8.8.2016). 

- ∆ιακήρυξη µε  αρ. πρωτ.: ............./....../…./2019 

- Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού:  ....../ .…/2019 
 
 

- Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος): 
 

o Επωνυµία: 
o ∆ιεύθυνση: 
o Αριθµός τηλεφώνου: 
o Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (Fax): 
o Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 

 

ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ, 
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8.8.2016). 

 

Ο φάκελος θα περιλαµβάνει: 
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική προσφορά» ο οποίος επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να περιέχει όλα τα 
απαιτούµενα ως παραπάνω δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης & από τις τεχνικές 
προδιαγραφές στοιχεία (π.χ τεχνική προσφορά συστήµατος, πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας, πρωτότυπη εγγυητική συµµετοχής, κτλ). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις. 
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει & την παραγόµενη από το σύστηµα οικονοµική 
προσφορά. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 



 

 

Σελίδα 28 

 
Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε 
εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαµβάνουν: 

α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της 
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το 
οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης 
(Παράρτηµα ΙΙ), 

β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ 
για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.3.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος  Ι της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς 
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα3. καθώς και στα άρθρα 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 
2.2.8.1 της παρούσης.  

2.4.3.2 Τονίζεται ότι στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να εµφανίζονται τιµές. Τυχόν εµφάνιση τιµών επιφέρει αποκλεισµό 
της προσφοράς. 
 

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

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω  & σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα  ΙV  της 
διακήρυξης σε έντυπη µορφή ή σε ηλεκτρονική µορφή ως επισυναπτόµενο αρχείο στον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό στο www.eprocurent.gov.gr.  

Α. Τιµές 

Η τιµή των προς προµήθεια υλικών θα δοθεί σε ευρώ ανά µονάδα. 
 

                                                           
3
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και το 

υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Στις τιµές των προσφορών θα περιλαµβάνεται η µεταφορά και η εγκατάσταση 
του εξοπλισµού, πλήρους και ετοίµου προς χρήση, η συντήρηση του 
υφιστάµενου εξοπλισµού, η αποξήλωση και άρση επικίνδυνων στοιχείων έτσι 
ώστε η παιδική χαρά να λάβει το Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης από διαπιστευµένο φορέα 
ελέγχου και το πιστοποιητικό καταλληλότητας από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών. 

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 
γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή στο  Παράρτηµα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα 12 µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 
την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί 
φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων 
δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου 
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οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. 
Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ 
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών 
φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Παρασκευή 05/04/19 και ώρα 11.30 π.µ. (δηλαδή 4 εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών)  

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές 
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του 
ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 
προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η 
τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονοµικών προσφορών. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 

δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις 
της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή   απόφαση, µε την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει 
εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
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υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το 
Τ.Ε.Υ.∆., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και 
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συµµετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στο Τµήµα Πρωτοκόλλου, της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα λάβει σχετικό αριθµό, σε καλά σφραγισµένο φάκελο. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και µόνον στην  
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περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό 
µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη 
σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης 
παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή 
µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόµενη ενέργεια.  
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Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας 
κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος 
και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία 
εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης 
της προσφυγής. 

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

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών 
αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την 
προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον 
τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε  τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παράδοση των οχηµάτων θα καταθέσει και 
Εγγυητική καλής λειτουργίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός  (1) έτους . 

Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 
εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
αναθέτουσας αρχής. 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρµοδιότητάς τους. 

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

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 
είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί 
στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, 
προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει 
δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία, µε την ίδια τεχνική & επαγγελµατική ικανότητα. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά 
µέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, 
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 
της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα 
ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της 
παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/4 5 

                                                           
4
 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
5
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
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4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 

της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 

Ν. 4412/2016). 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

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

Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσης. 

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

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος, (σήµερα  4%) επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν. 4412/2016 & την παρούσα. 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύµβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε 
απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

β) Επιβολή του προβλεπόµενου από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµού του 
αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το 
άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο6 5% επί της συµβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο 
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα 
σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, 
ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/20167  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 

                                                           
6
 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 

7
 Πρβλ. άρθρο 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τριών  (3) µηνών για την 
οµάδα  Α΄ και εντός έξι (6) µηνών για την οµάδα Β΄από την υπογραφή της σύµβασης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 
συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και 
δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 
το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: 

α)  µηχανική  εξέταση 

β) µε πρακτική δοκιµασία, εφόσον το αποφασίσει ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας. 

 Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των 
υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Tα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, 
µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, 
µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής 
ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 
208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων 
που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να 
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ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της 
αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16.    

Το αποτέλεσµα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
µέρη. 
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής 
µετά τα αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
 
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση των σχετικών 
παραστατικών. 

 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που 
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν 
µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε 
την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας 
των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία 
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

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

Στα πλαίσια της ανάθεσης και εκτέλεσης της  παρούσας σύµβασης, δεν επιτρέπεται 
αναπροσαρµογή τιµής. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Προµήθεια οχηµάτων  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   Αρ. Μελ.:    31 /2018 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας και αναφέρεται στην 
προµήθεια δύο οχηµάτων τα οποία είναι απαραίτητα προκειµένου ο ∆ήµος να ενισχύσει τις 
τεχνικές του υποδοµές ώστε να µπορεί να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση σε πάγιες 
ανάγκες των δηµοτών. 

Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο όχηµα αφορά προµήθεια καινούριου ηµιφορτηγού 4x4 
τύπου pickup µε ενσωµατωµένο καινούριο αλατοδιανοµέα. Το όχηµα θα χρησιµοποποιείται 
σε περιόδους χιονόπτωσης ή παγετού ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα των 
δρόµων. Στις λοιπές περιόδους θα χρησιµοποιείται ως ηµιφορτηγό γενικής χρήσης µετά 
την αφαίρεση του αλατοδιανοµέα. Το δεύτερο όχηµα αφορά προµήθεια µεταχειρισµένου 
ανατρεπόµενου µεσαίου φορτηγού µε καινούριο γερανό µε αρπάγη, το οποίο θα 
χρησιµοποιείται για τη φόρτωση και µεταφορά ογκωδών αντικειµένων. Το όχηµα θα είναι 
µεσαίων διαστάσεων, ώστε να έχει αυξηµένη ευελιξία και θα πληρεί αυστηρές 
προδιαγραφές ρύπων Euro 6 ή Euro 5. Το υδραυλικό σύστηµα ανατροπής θα είναι 
καινούριο. 

 

 Η προµήθεια γίνεται στα πλαίσια του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» σύµφωνα µε 
την πρόσκληση Ι «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων ή/και συνοδευτικού 
εξοπλισµού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η απόφαση ένταξης του ∆ήµου στο εν 
λόγω πρόγραµµα έχει αρ. πρωτ. 44405/ 27 Αυγ. 2018 και Α∆Α: Ω7ΤΖ465ΧΘ7-4ΞΠ. 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των οµάδων του προϋπολογισµού ή για κάθε οµάδα ξεχωριστά. Οι οµάδες είναι: 

ΟΜΑ∆Α 1: Καινούριο ηµιφορτηγό 4x4 τύπου ‘pick-up’ µε σύστηµα αλατοδιανοµέα. 
Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 32.800,00€ 

ΟΜΑ∆Α 2: Μεταχειρισµένο µεσαίο φορτηγό µε καινούργιο γερανό µε αρπάγη και 
ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα µε καινούριο υδραυλικό σύστηµα ανατροπής. Προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: 72.000,00€ 
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Η δαπάνη για την συνολική προµήθεια (οµάδα 1 και οµάδα 2) προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 129.952,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, η δε πίστωση θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 64-7132.001 του προϋπολογισµού του έτους 2018 και αντίστοιχη δαπάνη 
θα προβλεφθεί για το έτος 2019. Τα χρήµατα για την προµήθεια θα προέλθουν πρώτα από 
το πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ», έως του ποσού των 115.000 ευρώ και µόνο στην 
περίπτωση που δεν επαρκούν, θα χρησιµοποιηθούν χρήµατα από τους ίδιους πόρους του 

Δήμου. 

 

 

 

Αγία Βαρβάρα 12/12/2018 

O Συντάξας 

 

 

 

Νεκτάριος Κουτσουράκης  

 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 12/12/2018 

Ο Δ/ντής Τ.Υ  

και Περιβάλλοντος Δήμου 

 

 

 

Αντώνης Ζυματούρας 

Αρχιτέκτων  

Εγκρίνεται 

Ο Δήμαρχος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Προµήθεια οχηµάτων  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   Αρ. Μελ.:    31 /2018 

 

 

 

 

  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α 

(ΟΜΑ
∆Α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΕΝ∆.ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1. Καινούριο ηµιφορτηγό 4x4 τύπου ‘pick-up’ 
µε σύστηµα αλατοδιανοµέα 

1 32800,00 32800,00 

2. Μεταχειρισµένο µεσαίο φορτηγό µε 
καινούργιο γερανό µε αρπάγη και 
ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα µε καινούριο 
υδραυλικό σύστηµα ανατροπής 

1 72000,00 72000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 104800,00 

Φ.Π.Α. 24% 25152,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 129952,0
0 

 

Αγία Βαρβάρα 12/12/2018 

O Συντάξας 

 

 

 

Νεκτάριος Κουτσουράκης  

 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Θεωρήθηκε 12/12/2018 

Ο Δ/ντής Τ.Υ  

και Περιβάλλοντος Δήμου 

 

 

 

Αντώνης Ζυματούρας 

Αρχιτέκτων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Προμήθεια οχημάτων  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   Αρ. Μελ.:    31 /2018 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της Προµήθειας  

Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια δύο οχηµάτων, ενός καινούριου 
ηµιφορτηγού 4x4 τύπου ‘pick-up’ µε σύστηµα αλατοδιανοµέα και ενός  µεταχειρισµένου 
µεσαίου φορτηγού µε καινούργιο γερανό µε αρπάγη και ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα µε 
καινούριο υδραυλικό σύστηµα ανατροπής. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διαταξεις του νόµου 
4412/2016,  του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/10, του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν. 

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 

 

Τα συµβατικά στοιχεία είναι:  

- ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 

- Προσφορά αναδόχου 

- Συγγραφή υποχρεώσεων 

- Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

- Τεχνική έκθεση 

Άρθρο 4ο : Εγγύηση Συµµετοχής  

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, η οποία καθορίζεται στο 0,5% επί του προϋπολογισµού, χωρίς Φ.Π.Α., 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη διακήρυξη. 

Άρθρο 5ο : Τρόπος και Εκτέλεση της προµήθειας  

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και 
σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 (βλ. και παραρτήµατα Β και ∆). 

Άρθρο 6ο : Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών 

Στην τιµή της προσφοράς συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των οχηµάτων στον τόπο 
που θα καθοριστεί από τον ∆ήµο και µε τον τρόπο της διακήρυξης. 

Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Η τιµή περιλαµβάνει παράδοση, φόρους, 
τέλη, µεταφορά και γενικά ότι είναι απαραίτητο για την τελεία, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και τους κανόνες καλής εκτέλεσης προµήθεια. 
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Άρθρο 7ο : Σύµβαση  

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει 
άµεσα για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης. 

Άρθρο 8ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος της προµήθειας υπογράφοντας τη σύµβαση υποχρεούται να καταθέσει την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (5% επί του 
συµβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α.). Την εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 
αντικαθιστά η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 9ο : Χρόνος Παράδοσης  

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ο συντοµότερος δυνατός σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται µε λεπτοµέρεια στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο 10ο : Παραλαβή Οχηµάτων  

Η παραλαβή του εκάστοτε οχήµατος θα γίνει από αµόδια επιτροπή και θα 
πραγµατοποιηθεί µέσα στον καθορισµένο από την σύµβαση χρόνο παρουσία του 
αναδόχου. Στο πλαίσιο της παραλαβής η επιτροπή έχει δικαίωµα ελέγχου του οχήµατος 
συµβουλευόµενη τους µηχανοτεχνίτες και χειριστές του ∆ήµου. Επίσης έχει δικαίωµα να 
ζητήσει µε έξοδα του αναδόχου έλεγχο του οχήµατος σε εξειδικευµένο συνεργείο επιλογής 
του ∆ήµου, σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται και στις τεχνικές προδιαγραφές. Κατάθεση 
προσφοράς εκ µέρους του διαγωνιζόµενου σηµαίνει ότι αποδέχεται το συγκεκριµένο 
κόστος ελέγχου. Κατά τα λοιπά η παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται 
στις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11ο : Πληµµελής κατασκευή   

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των προµηθευοµένων οχηµάτων δεν είναι σύµφωνα µε 
τους όρους της σύµβασης ή παρουσιάζουν ελαττώµατα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές. 

Άρθρο 12ο : Χρόνος Εγγύησης    

Ο χρόνος εγγύησης για το κάθε όχηµα και υποσύστηµά του καθορίζεται µε ακρίβεια στα 
παραρτήµατα των τεχνικών προδιαγραφών. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνει 
ανταλλακτικά και εργασία για βλάβες που προκύπτουν στο όχηµα οι οποίες δεν οφείλονται 
σε κακή χρήση από το ∆ήµο και δεν συµπεριλαµβάνονται στην τακτική του συντήρηση. 
Κατά τα λοιπά ο προµηθευτής θα φέρει ευθύνη για κάθε ελάττωµα που θα εµφανιστεί 
εντός του χρόνου της εγγύησης, φανερό ή κρυφό, που δεν οφείλεται στη συνήθη 
λειτουργία του µηχανήµατος. Με τα έγγραφα που θα προσκοµιστούν από τον ανάδοχο θα 
πρέπει να προκύπτει η φερεγγυότητά του όσον αφορά την παροχή της εγγύησης. Ο 
ανάδοχος, εφόσον έχει προκύψει βλάβη στα πλαίσια της εγγύησης, οφείλει να παραλάβει 
το όχηµα από τον τόπο που αυτό εργάζεται το πολύ εντός 3 ηµερών από την ειδοποίηση 
της υπηρεσίας και να το επιστρέψει επισκευασµένο το συντοµότερο δυνατό, όχι όµως 
πέραν των 10 ηµερών από την παραλαβή του (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ειδικών 
βλαβών). 
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Άρθρο 13ο : Επιβαρύνσεις του Προµηθευτή 

Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 
βάσει των νόµων του κράτους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή που θα επιβληθούν 
αργότερα, πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο. Επίσης ο προµηθευτής ευθύνεται για την 
καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό του όλων των αποζηµιώσεων βάσει της 
κείµενης νοµοθεσίας όπως µισθούς, ηµεροµίσθια, δώρα εορτών, επιδόµατα αδείας και 
υπερωρίες. 

Άρθρο 14ο : Μέτρα Ασφαλείας  

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και 
παράδοση του οχήµατος εκεί που θα καθορίσει ο ∆ήµος µε πλήρη ασφάλεια και σε άψογη 
κατάσταση.  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί τάξη στο εργοτάξιό του, να εκδίδει τις απαιτούµενες 
άδειες εργασίας, να εφαρµόζει τις αστυνοµικές διατάξεις, να συµµορφούται µε την 
εργατική νοµοθεσία, τις συλλογικές συµβάσεις και τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ο 
προµηθευτής οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας του προσωπικού 
του, εργατών και επιβλεπόντων ως και τυχόν τρίτου προσώπου σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες νόµους και διατάξεις. Σε περίπτωση παραβάσεως ή ατυχήµατος ο προµηθευτής 
παραµένει ο µόνος υπεύθυνος για τις ζηµιές και ατυχήµατα που προκλήθηκαν είτε στο 
προσωπικό του είτε εις βάρος τρίτων, ακόµη και αν το ατύχηµα οφείλεται σε τυχαίο 
γεγονός. 

 

Άρθρο 15ο : Ποιοτική διασφάλιση 

Τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του ∆ήµου και να 
ικανοποιούν ποιοτικά. Θα καλύπτουν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τις 
ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές και κάθε προδιαγραφή που δεν προβλέπεται από τη 
µελέτη αλλά είναι απόλυτα απαραίτητη για την ορθολογική χρήση των υπό προµήθεια 
ειδών.  

Άρθρο 16ο : Τεχνικές Προδιαγραφές οχηµάτων  

Οι τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στα παραρτήµατα Α και Γ. 

Ο εκάστοτε διαγωνιζόµενος θα πρέπει εκτός από την οικονοµική προσφορά να προσκοµίσει 
και πλήρη τεχνικά στοιχεία των οχηµάτων και των παρελκοµένων µηχανηµάτων του, που 
να καλύπτουν τουλάχιστον όσα περιγράφονται - ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές και 
όσα είναι απαραίτητα για την βαθµολογία του. Επιπλέον µπορεί να προσκοµίσει 
προσπέκτους - έντυπα - έγγραφα - άλλα στοιχεία που θεωρεί ότι σχετίζονται µε την 
απόδειξη της καταλληλότητάς του ως προµηθευτή σε σχέση µε το όχηµα (µηχάνηµα) που 
προτείνει. 

Άρθρο 17ο : Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών-συντελεστές βαρύτητας –
συνολική βαθµολογία  

Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

Για τη βαθµολογία θα χρησιµοποιηθούν οι πίνακες των παραρτηµάτων Β και ∆. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A΄ 

 

Τεχνικές προδιαγραφές καινούριου ηµιφορτηγού µε αλατοδιανοµέα 

 

Το όχηµα αυτό θα είναι ένα καινούριο ηµιφορτηγό (pickup) µε κίνηση σε τέσσερις 
τροχούς (4x4) και σύστηµα αλατοδιανοµέα το οποίο θα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί ώστε 
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί το όχηµα και για άλλες χρήσεις ηµιφορτηγού. 

 

Α. Τεχνικές προδιαγραφές οχήµατος-φορέα τύπου pickup 

 

Α.1. Γενικά 

Το υπό προµήθεια όχηµα θα είναι τύπου ελαφρού ηµιφορτηγού (τύπου «pick up», 
γνωστού και ως «αγροτικού» τύπου), µε ανοιχτή πλατφόρµα φόρτωσης (καρότσα), µικτού 
βάρους της κατηγορίας των 3000 κιλών, µε δυνατότητα κίνησης και στους τέσσερεις 
τροχούς (4x4) και θα έχει εκτεταµένη καµπίνα (τύπου «µιάµιση καµπίνας»). Η µέγιστη 
ταχύτητα του οχήµατος θα είναι τουλάχιστον 165 χλµ ανά ώρα. Θα είναι ικανό να κινείται 
µε ευκολία εντός και εκτός δρόµου. Το όχηµα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι 
«επιλέξιµο» για συµµετοχή στο πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών 
µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού» (Α∆Α: 
ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ, 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2,  όπως έχει συµπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει). 

Το όχηµα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητο, γνωστού κατασκευαστή µε µεγάλη 
παραγωγική δραστηριότητα και πωλήσεις και µε πολλά χρόνια παρουσίας στην εγχώρια 
αγορά. Να αναφερθούν στοιχεία και πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής 
και µεγέθη που να αφορούν την αποδοχή του στην αγορά για το συγκεκριµένο τύπο 
οχηµάτων (πχ αριθµό πωλήσεων). Το όχηµα θα είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, από τα 
τελευταία µοντέλα που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά, τυποποιηµένο προϊόν, εµπορικού 
τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Το 
εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να έχει πολυετή πείρα στις εν λόγω κατασκευές και να 
µπορεί αποδεδειγµένα να παρέχει άµεση τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα, έχοντας 
εκτεταµένο δίκτυο εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά. Όχηµα ίδιου τύπου µε 
το περιγραφόµενο όχηµα, θα πρέπει να έχει εισαχθεί και να κυκλοφορεί ήδη στην Ελληνική 
αγορά. Το όχηµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης που ισχύουν διεθνώς για οχήµατα του 
συγκεκριµένου τύπου. Όλα τα µέρη του οχήµατος πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και 
ικανά να µεταφέρουν το φορτίο τους µε ασφάλεια και τη µέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, 
κάτω από δυσχερείς συνθήκες. Θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω αναφερόµενες 
προδιαγραφές και γενικότερα να πληρεί όλες τις προδιαγραφές που θεωρούνται 
απαραίτητες για την ορθολογική χρήση του οχήµατος για τους σκοπούς που ζητάει η 
υπηρεσία. Θα πρέπει να εκπληρώνει επιπλέον τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τους εθνικούς κανονισµούς που αφορούν την πρόληψη των ατυχηµάτων, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των εργαζοµένων, την εκποµπή καυσαερίων 
και γενικότερα να πληρεί όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και κανονισµούς για κυκλοφορία 
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στην Ελλάδα. Επιπλέον χαρακτηριστικά του οχήµατος (πχ επιπλέον εξοπλισµός, ανώτερες 
επιδόσεις κτλ) απ’ αυτά που αναγράφονται παρακάτω είναι αποδεκτά, εφόσον συνάδουν 
µε την προβλεπόµενη χρήση του οχήµατος από το ∆ήµο. Το όχηµα πρέπει να έχει 
εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους (επιθυµητό τουλάχιστον 3 έτη). Περισσότερα έτη 
εγγύησης λαµβάνουν µεγαλύτερη βαθµολογία. Το όχηµα πρέπει να έχει ευκολία 
συντήρησης και ευρεία διάδοση ανταλλακτικών στην Ελληνική αγορά. 

Το εν λόγω όχηµα θα παραδοθεί στον ∆ήµο έτοιµο προς κυκλοφορία, βαµµένο 
σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη και τις οδηγίες της υπηρεσίας. Στην προσφορά των 
αναδόχων θα συµπεριλαµβάνονται και όλα τα έξοδα βαφής, ταξινόµησης, πινακίδων, 
αδειών, εγκρίσεων, τελών κυκλοφορίας κλπ, πλην των εξόδων ασφάλισης σε 
ασφαλιστική εταιρεία. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση του οχήµατος 
στην υπηρεσία, να καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφά του. Ο χρόνος 
παράδοσης του τελικού οχήµατος, µε τον αλατοδιανοµέα, θα πρέπει να είναι ενδεικτικά 2 
µήνες. Χρόνοι παράδοσης πάνω από 3 µήνες δεν είναι αποδεκτοί, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στη διακήρυξη. Να αναφερθεί µε υπεύθυνη δήλωση ο εκτιµώµενος χρόνος 
παράδοσης. Ο προµηθευτής (διαγωνιζόµενος) που θα προσφέρει το τελικό όχηµα θα 
πρέπει να είναι καλής φήµης, να υπάρχει στην αγορά για τουλάχιστον 3 χρόνια και να 
διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO ή ισοδύναµο. Να κατατεθούν τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία, αλλά και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θεωρεί ο προµηθευτής ότι 
δείχνουν την αξιοπιστία, το οικονοµικό µέγεθος και τη φερεγγυότητά του. 

Το προς προµήθεια είδος θα πρέπει επιπλέον να έχει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά εκτός αν ορίζονται επιτρεπόµενες αποκλίσεις ή αναφέρονται οι λέξεις 
«ενδεικτικά» ή «επιθυµητό χαρακτηριστικό» ή «κατά προτίµηση» ή παρόµοιες. Όπου όµως 
αναφέρεται η λέξη «περίπου» χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, επιτρέπονται αποκλίσεις 
±5%. 

Α.2. Αµάξωµα - πλαίσιο 

Το πλαίσιο του οχήµατος θα είναι χαλύβδινο τύπου σκάλας υψηλής στρεπτικής 
ακαµψίας και θα έχει πλήρη αντισκωριακή προστασία. Ο προσφερόµενος τύπος πλαισίου 
θα είναι κατασκευασµένος για την µεταφορά ωφέλιµου φορτίου ενδεικτικά 1.000 kg ή 
µεγαλύτερου και θα παρέχει την δυνατότητα για άνετη και ασφαλή κίνηση εντός και εκτός 
οδοστρώµατος σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. 

Το αµάξωµα θα είναι ενισχυµένης κατασκευής, µε προστασία έναντι της σκουριάς 
και θα διαθέτει επαρκή µόνωση έναντι του θορύβου και της θερµότητας και πλήρη 
στεγανότητα. Εκτενέστερη αναφορά ειδικά για το θάλαµο επιβατών γίνεται παρακάτω. 

Η κιβωτάµαξα (καρότσα) θα είναι µεταλλική ισχυρής κατασκευής και θα είναι 
εξοπλισµένη µε στηρίγµατα πρόσδεσης του φορτίου. Στο πίσω µέρος της κιβωτάµαξας θα 
υπάρχει πόρτα η οποία θα µπορεί να συγκροτείται οριζοντίως στο ύψος του δαπέδου µε 
µεταλλικά στελέχη. Απαραίτητο είναι να υπάρχει προσθαφαιρούµενο ή συρόµενο 
κάλυµµα της καρότσας για προστασία και αδιαβροχοποίηση του χώρου φόρτωσης. Επίσης 
θα υπάρχει αφαιρούµενο (ή άλλως τοποθετηµένο ώστε να µην εξέχει) άγκιστρο 
ρυµούλκησης (κοτσαδόρος) πίσω, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Η 
ικανότητα ρυµούλκησης φορτίου το οποίο έχει φρένα πρέπει να είναι της κατηγορίας των 
τριών τόννων ή µεγαλύτερης. Το όχηµα θα έχει τοποθετηµένους λασπωτήρες εµπρός και 
πίσω. Το όχηµα θα φέρει σύµφωνα µε την οδηγία 77/389 * 96/64 όπως ισχύει, ένα 
άγκιστρο ρυµούλκησης στην εµπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυµούλκησή του σε 
περίπτωση βλάβης. 
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Όλες οι γενικές διαστάσεις του οχήµατος και της καρότσας θα πρέπει να 
αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια που θα παρασχεθούν στην υπηρεσία. Οι επιθυµητές 
εξωτερικές διαστάσεις του άφορτου οχήµατος αγνοώντας τους καθρέφτες, είναι 
ενδεικτικά (ΜxΠxΥ) 5,30x1,85x1,80 µέτρα. 

Επίσης πρέπει να δοθούν: • Γωνία κεκλιµένου, • Εδαφική ανοχή, • Γωνία φυγής, • 
Γωνία προσέγγισης (µεγαλύτερες τιµές λαµβάνουν µεγαλύτερη βαθµολογία). Η επιθυµητή 
ελάχιστη απόσταση από το έδαφος είναι τουλάχιστον 200mm. 

Το κέντρο βάρους του οχήµατος, θα βρίσκεται στο χαµηλότερο δυνατό σηµείο 
κάτω από όλες τις συνθήκες φορτίου. Το µέγιστο µικτό βάρος, η ικανότητα φόρτωσης του 
πλαισίου, το απόβαρο, η κατανοµή του βάρους στους άξονες κλπ. πρέπει να αναφέρονται 
αναλυτικά στην προσφορά και να αποδεικνύονται από τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστή που θα προσκοµιστούν.  

Α.3. Κινητήρας 

Το όχηµα θα είναι εξοπλισµένο µε έναν υδρόψυκτο τετράχρονο τετρακύλινδρο 
πετρελαιοκινητήρα µε σύγχρονο σύστηµα τροφοδοσίας αµέσου ψεκασµού (Direct 
Injection), τεχνολογίας κοινού αυλού (Common Rail) και συνολικού κυβισµού της 
κατηγορίας των 1900 έως 2500 κυβικών εκατοστών. Ο κινητήρας είναι επιθυµητό να 
είναι πολυβάλβιδος, 16 βαλβίδων, ενώ το σύστηµα κίνησης των βαλβίδων να περιλαµβάνει 
2 εκκεντροφόρους επί κεφαλής. Η µέγιστη ιπποδύναµη του κινητήρα κατά ΕΕC θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 150 Hp και η µέγιστη ροπή τουλάχιστον 350 Nm. 

Η απόδοση του κινητήρα θα αφορά την εργοστασιακή απόδοση, χωρίς επιπλέον 
µετατροπές. Θα πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά η ύπαρξη ή όχι στροβιλοσυµπιεστή 
(TURBOCHARGER) στον κινητήρα και σε περίπτωση ύπαρξής του θα πρέπει να δοθούν 
λεπτοµέρειες της κατασκευής και της λειτουργίας του (τυχόν ύπαρξη µεταβλητής 
γεωµετρίας και intercooler, αναµενόµενη αξιοπιστία κτλ). Σε περίπτωση παρόµοιας 
ιπποδύναµης µεταξύ δύο κινητήρων, µεγαλύτερη βαθµολογία θα λαµβάνει ο κινητήρας που 
δεν έχει στροβιλοσυµπιεστή, λόγω αναµενόµενης µεγαλύτερης αξιοπιστίας. 

Ο κινητήρας του οχήµατος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
προδιαγραφών «Euro 6» ή αυστηρότερων και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της 
κοινοτικής νοµοθεσίας και τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για τη ρύπανση, τη 
στάθµη θορύβου (κοινοτική οδηγία 92/97/ΕΕC όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τα 
λοιπά χαρακτηριστικά. Ο κινητήρας πρέπει να έχει τις λιγότερες δυνατές εκποµπές CO2 
(επιθυµητό να είναι κάτω από 200g/km, µετρηµένο βάσει των ευρωπαϊκών κανονισµών 
715/2007 και 692/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). Θα πρέπει να δοθούν η 
ακριβής (τυποποιηµένη) κατανάλωση σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας, οι καµπύλες 
ισχύος και ροπής, οι ακριβείς (τυποποιηµένες) εκποµπές ρύπων, καθώς και λοιπά τεχνικά 
στοιχεία του κινητήρα που ο προσφέρων θεωρεί ότι αποδεικνύουν αξιόπιστη κατασκευή 
σύγχρονου κινητήρα, κατάλληλου για τις ανάγκες του ∆ήµου. Οι κυριότερες απαιτήσεις της 
υπηρεσίας αφορούν κατά σειρά σπουδαιότητας την χαµηλή κατανάλωση, την υψηλή 
ιπποδύναµη, την αξιοπιστία (που ενισχύεται από την απλότητα κατασκευής του κινητήρα 
και από το πόσο διαδεδοµένος είναι στην αγορά), τη χαµηλή εκποµπή ρύπων και µετά τα 
λοιπά χαρακτηριστικά του. Επιθυµητό είναι οι εκποµπές ρύπων του κατασκευαστή να 
επιτυγχάνονται από το σχεδιασµό του κινητήρα χωρίς χρήση οποιουδήποτε είδους 
προσθέτων µείωσης των ρύπων. Επίσης πρέπει να δοθούν η χωρητικότητα της δεξαµενής 
καυσίµου και η αναµενόµενη αυτονοµία, η οποία προτιµάται να είναι πάνω από 400 
χιλιόµετρα. 
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Ο κινητήρας πρέπει να φέρει µεταλλική προστατευτική ποδιά η οποία θα 
προστατεύει εξολοκλήρου τον κινητήρα από κάτω δίνοντας παράλληλα αυξηµένες 
δυνατότητες στην οδήγηση εκτός δρόµου ή να έχει κάποιο ισοδύναµο σύστηµα 
αποτελεσµατικής προστασίας. 

Το σύστηµα παροχής καυσίµου θα είναι ενδεικτικά εφοδιασµένο µε κύρια και 
βοηθητική αντλία οι οποίες θα διατηρούν το σύστηµα παροχής καυσίµου υπό πίεση. Το 
σύστηµα θα πρέπει κατά το δυνατόν να είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε να αποτρέπει τον 
κίνδυνο παγώµατος του καυσίµου. 

Το υγρού τύπου σύστηµα ψύξης του κινητήρα θα έχει ανεµιστήρα εκκινούµενο 
µέσω θερµοστάτη, θα διαθέτει σύστηµα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού και 
πρόσθετο δοχείο αναπλήρωσης. Το σύστηµα ψύξεως πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή 
λειτουργία του κινητήρα χωρίς υπερθέρµανση σε µεγάλη θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
ενδεικτικά τουλάχιστον έως 48°C. 

Το σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να συµφωνεί µε τα προβλεπόµενα από 
τον ΚΟΚ και την ΕΕ ως προς τον θόρυβο, τον περιορισµό των εκπεµπόµενων καυσαερίων 
και τη µόλυνση του περιβάλλοντος. Θα είναι κατασκευασµένο από υλικά υψηλής ποιότητας 
και ανθεκτικά στην οξείδωση. Θα περιλαµβάνει σιγαστήρα για τη µείωση του θορύβου του 
κινητήρα και θα προστατεύεται από βλάβες που µπορεί να προκύψουν, όταν το όχηµα 
κινείται σε ανώµαλο έδαφος. Επίσης ο σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι σε 
τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η τυχαία είσοδος καυσαερίων στο θάλαµο οδήγησης, σε 
συνθήκες οδήγησης, εργασίας και στάθµευσης. 

 

Α.4. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - κιβώτιο ταχυτήτων 

Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης θα είναι κατάλληλο γι’ αυτή την κατηγορία του 
οχήµατος και θα παρέχει τη δυνατότητα µεταφοράς της ισχύος του κινητήρα, ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτούµενες επιδόσεις του οχήµατος. Το κιβώτιο ταχυτήτων, κατά 
προτίµηση θα είναι χειροκίνητου επιλογέα (αυτόµατο κιβώτιο θα λάβει την ελάχιστη 
βαθµολογία στο συγκεκριµένο τοµέα) και θα διαθέτει σύστηµα συγχρονισµού µε 
τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και µίας (1) ταχύτητας οπισθοπορείας. 
Κατά προτίµηση ο συµπλέκτης θα είναι µηχανικός, ξηρός και ο µοχλός επιλογής των 
ταχυτήτων θα βρίσκεται στο µέσον του δαπέδου του θαλάµου οδήγησης. Θα υπάρχει 
δυνατότητα επιλογής για µετάδοση κίνησης στους 2 (πίσω) ή 4 τροχούς αντίστοιχα από 
την καµπίνα, µε τη βοήθεια δεύτερου επιλογέα ή µε άλλο τεχνικά και εργονοµικά αποδεκτό 
τρόπο. 

Το όχηµα θα φέρει τουλάχιστον δύο διαφορικά, ένα στον εµπρός άξονα (ο οποίος 
θα είναι και ο διευθυντήριος) και ένα στον πίσω άξονα (4Χ4). Θα υπάρχει δυνατότητα 
αποσύµπλεξης του εµπρός διαφορικού, ώστε στις καθηµερινές απλές µετακινήσεις να 
υπάρχουν λιγότερες φθορές και µεγαλύτερη οικονοµία. Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηρισικά 
των διαφορικών είναι τα εξής: Ο εµπρόσθιος άξονας θα διαθέτει διαφορικό µε ατέρµονα 
κορώνα. Ο οπίσθιος άξονας θα είναι εξοπλισµένος µε διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης 
αυτόµατης φραγής µε συµπλέκτες δίσκων, σύστηµα το οποίο θα περιορίζει την ολίσθηση 
στους οπίσθιους τροχούς ώστε το όχηµα να µπορεί να κινηθεί εντός ή εκτός δρόµου 
(άσφαλτο, χώµα, χιόνι, πάγο, λάσπη). Εναλλακτικές υλοποιήσεις των διαφορικών που 
αποδεδειγµένα έχουν υψηλή αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα σε δύσκολες ή/και υψηλής 
ολισθηρότητας εδαφικές συνθήκες είναι επίσης αποδεκτές. 
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Στα στοιχεία που θα προσκοµιστούν πρέπει να αναφέρονται οι σχέσεις κάθε 
ταχύτητας του κιβωτίου ταχυτήτων η τελική σχέση µετάδοσης, καθώς και ο λόγος που 
έγινε επιλογή της συγκεκριµένης σχέσης, σε περίπτωση οχηµάτων που κυκλοφορούν στην 
αγορά µε διάφορους λόγους τελικής σχέσης µετάδοσης. 

 

Α.5. Σύστηµα ανάρτησης 

Το σύστηµα ανάρτησης του οχήµατος θα είναι βαρέως τύπου και σχεδιασµένο για 
να µεταφέρει ωφέλιµο φορτίο 1.000 kg τουλάχιστον. Θα πρέπει να είναι προηγµένο και να 
προσφέρει σταθερότητα οδήγησης, άνεση και σταθερότητα φρεναρίσµατος κάτω από όλες 
τις συνθήκες. 

Η εµπρόσθια ανάρτηση θα είναι ανεξάρτητη και θα φέρει ενδεικτικά διπλά ψαλίδια, 
τηλεσκοπικά αµορτισέρ διπλής ενέργειας µε ράβδους στρέψης και ζαµφόρ και τερµατικά 
λάστιχα µειώσεως κρούσεων. 

Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται ενδεικτικά από άκαµπτο άξονα µε ελλειπτικά 
φύλλα σούστας προοδευτικής δράσης, επιπλέον τερµατικό ελαστικό και τηλεσκοπικά 
αµορτισέρ λαδιού διπλής ενέργειας. Εναλλακτικές υλοποιήσεις είναι αποδεκτές, αρκεί να 
υπάρχει επαρκής περιγραφή τους στην κατάθεση των δικαιολογητικών από τους 
διαγωνιζόµενους και αιτιολόγηση της επιλογής τους. Σε κάθε περίπτωση η οπίσθια 
ανάρτηση θα πρέπει να είναι κατάλληλη για βαρειά χρήση. 

Α.6. Σύστηµα ∆ιεύθυνσης 

Το όχηµα θα έχει σύστηµα διεύθυνσης κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνσή του 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σε όλων των τύπων τα οδικά δίκτυα µε τον µικρότερο 
δυνατό κύκλο στροφής. Η διάµετρος κύκλου στροφής από τοίχο σε τοίχο πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Το σύστηµα διεύθυνσης του 
οχήµατος θα είναι αριστερής διάταξης σύµφωνο µε την οδηγία 70/311 * 1999/7 όπως 
ισχύει και θα φέρει υποβοηθουµένη κρεµαγιέρα. 

 

Α.7. Σύστηµα πέδησης 

Το όχηµα θα φέρει σύστηµα πέδησης υδραυλικής επενέργειας µε υποβοήθηση 
(servo). Θα διαθέτει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει 
διαρκώς την µη εµπλοκή των τροχών σε όλο το φάσµα λειτουργίας/ ταχυτήτων του 
οχήµατος και σύστηµα ηλεκτρονικής κατανοµής δύναµης πέδησης (EBD ή αντίστοιχο). Το 
κύριο σύστηµα πέδησης θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήµατος. Οι µπροστινοί 
τροχοί θα φέρουν ενδεικτικά από ένα αεριζόµενο δισκόφρενο διαµέτρου ενδεικτικά 
περίπου 300 mm και πάχους ενδεικτικά περίπου 27 mm µε διπίστονη δαγκάνα (διάµετρος 
εµβόλου περίπου 45.5 mm). Επιθυµητό είναι να έχουν αισθητήρα για ένδειξη φθοράς. Οι 
πίσω τροχοί θα φέρουν ενδεικτικά από ένα ταµπούρο µεγάλου µεγέθους διαµέτρου 295 
mm. Χρήση δισκόφρενων πίσω είναι επίσης αποδεκτή. Το βοηθητικό σύστηµα πέδησης 
(πέδη στάθµευσης/ χειρόφρενο) θα επενεργεί µηχανικά στους οπίσθιους τροχούς του 
οχήµατος. Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα πέδησης θα πρέπει να λειτουργεί 
αποτελεσµατικά και να ακινητοποιεί το όχηµα µε ασφάλεια και στη µικρότερη δυνατή 
απόσταση. Στα τεχνικά στοιχεία που θα παρασχεθούν είναι επιθυµητό να αναφέρονται οι 
αποστάσεις ακινητοποίησης του οχήµατος για διάφορες αρχικές ταχύτητες και να 
διευκρινίζεται αν αυτές αφορούν περίπτωση µε ή χωρίς φορτίο. 

Α.8. Τροχοί / Ελαστικά 
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Το όχηµα θα φέρει µονούς τροχούς υψηλής αντοχής (κατά προτίµηση χαλύβδινους) 
ίδιων διαστάσεων στον εµπρός και στον πίσω άξονα. Ένας πλήρης εφεδρικός τροχός, 
όµοιος µε τους υπόλοιπους του οχήµατος θα βρίσκεται τοποθετηµένος σε ειδική βάση στο 
πίσω µέρος του οχήµατος κάτω από τον χώρο φόρτωσης. Η θέση του δεν θα επηρεάζει τις 
απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήµατος και θα επιτρέπει την αφαίρεση ή 
επανατοποθέτησή του από ένα άτοµο. Στον εξοπλισµό του οχήµατος θα περιλαµβάνεται 
γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κατασκευαστή. 

Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάµους (tubeless), 
ηµιτρακτερωτά σύµφωνα µε ETRTO και τις οδηγίες 92/23/EEC και 2005/11/EC όπως 
ισχύουν, επί των οποίων θα αναγράφεται το χαρακτηριστικό έγκρισης (Ε). Η διάσταση των 
ελαστικών θα είναι ενδεικτικά 255/60R18 µε χαρακτηριστικά 108/110S (δείκτης φορτίου, 
δείκτης ταχύτητας) και ο τύπος θα τους επιτρέπει την κίνηση εντός και εκτός 
οδοστρώµατος όλες τις εποχές του έτους. Τυχόν διαφορετική διάσταση και χαρακτηριστικά 
ελαστικών δεν αποκλείονται, αρκεί να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση από τον διαγωνιζόµενο 
για την επάρκειά τους για τις ανάγκες του ∆ήµου και την ορθολογική χρήση οχηµάτων 
αυτού του τύπου. Τα ελαστικά είναι επιθυµητό να προέρχονται από επώνυµο και µεγάλο 
κατασκευαστή ελαστικών, ο δε χρόνος  που έχει παρέλθει από την ηµεροµηνία κατασκευής 
τους να είναι ο µικρότερος δυνατός (επιθυµητό να είναι έως ένα εξάµηνο την ηµέρα της 
παραλαβής). Το όχηµα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων 
αντιολισθητικών αλυσίδων. 

Α.9. Ηλεκτρικό σύστηµα 

Το όχηµα θα έχει πλήρη ηλεκτρική/ ηλεκτρονική εγκατάσταση που να καλύπτει 
φωτισµό, σήµατα και τις λοιπές ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου 
οχήµατος. Το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος θα είναι κατάλληλο για την λειτουργία, 
κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώµατος 
θα είναι 12V. Το όχηµα θα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα µη εκκίνησης του κινητήρα 
(immobilizer) όταν δεν χρησιµοποιείται το εργοστασιακό κλειδί του οχήµατος. Στην 
καµπίνα των επιβατών θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2) φωτιστικά σώµατα στην οροφή ή 
στις πλευρές του αµαξώµατος, που θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισµό. Επίσης θα 
διαθέτει φωτιζόµενα επαρκώς όργανα ελέγχου. Τέλος το όχηµα θα έχει πλήρη ηλεκτρική 
εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Οι µπροστινοί 
προβολείς είναι επιθυµητό να είναι ρυθµιζόµενοι καθ’ ύψος. Επίσης πρέπει να αναφερθεί αν 
έχουν κάποιο σύστηµα καθαρισµού τους εν κινήσει και ποιου τύπου. 

Α.10. Θάλαµος επιβατών 

Ο χώρος επιβατών (καµπίνα) θα είναι εξ’ ολοκλήρου χαλύβδινος. Θα είναι 
εκτεταµένου τύπου (µιάµιση καµπίνας), 2+2 θέσεων, µε τρόπο ώστε να είναι 
«επιλέξιµο» το όχηµα για συµµετοχή στο πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού» 
(Α∆Α: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ, 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2,  όπως έχει συµπληρωθεί, τροποποιηθεί και 
ισχύει).  

Η καµπίνα θα φέρει µπροστά 2 ανεξάρτητα ρυθµιζόµενα καθίσµατα (οδηγού- 
συνοδηγού). Στο πίσω µέρος της καµπίνας θα υπάρχουν επιπλέον θέσεις που να παρέχουν 
δυνατότητα µεταφοράς σε κοντινές αποστάσεις σε δύο ακόµη άτοµα, σύµφωνα µε την 
άδεια του οχήµατος και την νοµοθεσία. Στις πίσω θέσεις θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητα 
καθίσµατα (ή ενιαίο κάθισµα τύπου «πάγκου» το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 
δύο άτοµα), τα οποία µπορούν να είναι µη ρυθµιζόµενα (σταθερά). Για την εύκολη 
πρόσβαση στις πίσω θέσεις, είναι αποδεκτό να υπάρχουν µικρά ανοιγόµενα τµήµατα χωρίς 
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εξωτερικά χερούλια, τα οποία θα ανοίγουν από το εσωτερικό του οχήµατος, κατά φορά 
αντίθετη των κυρίων πορτών. Οχήµατα που έχουν τέσσερεις µεγάλες πόρτες µε χερούλια, 
οι οποίες ανοίγουν προς την ίδια φορά (γνωστά στην αγορά ως «διπλοκάµπινα»), 
αποκλείονται από το διαγωνισµό. 

Οι δύο κύριες πόρτες θα έχουν και εξωτερικά χερούλια, θα φέρουν κλειδαριές 
ασφαλείας και θα κλειδώνουν κεντρικά από τηλεχειριστήριο ή µε κλειδί από την κλειδαριά 
της πόρτας του οδηγού ή του συνοδηγού. Με το όχηµα θα παραδοθεί και δεύτερο 
εφεδρικό εργοστασιακό κλειδί. Επίσης οι κύριες θύρες θα φέρουν ηλεκτρικά παράθυρα µε 
κρύσταλλα ασφαλείας προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο προς όλες τις πλευρές και 
ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές (κατά προτίµηση µε τηλεχειρισµό). Οι πόρτες θα έχουν τα 
ανάλογα ελαστικά παρεµβύσµατα που θα εξασφαλίζουν καλή στεγανότητα. 

Η καµπίνα θα πρέπει να παρέχει τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια στους επιβάτες σε 
περίπτωση σύγκρουσης και πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας έναντι 
συγκρούσεων σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία της ΕΕ. Επιθυµητό είναι να αναφέρονται από 
τους διαγωνιζόµενους οι επιδόσεις του οχήµατος σε αναγνωρισµένες δοκιµές σύγκρουσης 
(crash tests). Η καµπίνα θα προσφέρει άριστη θερµική και ακουστική µόνωση και θα είναι 
εξοπλισµένη µε εσωτερική επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και 
ανθεκτικότητα. Το δάπεδο θα είναι κατάλληλα επενδεδυµένο µε µονωτικό υλικό, ενώ 
πρόσθετα πάνω από το δάπεδο θα πρέπει να παρασχεθούν κινητά πλαστικά ή ελαστικά 
ταπέτα («πατάκια»). Τα µπροστινά καθίσµατα θα παρέχουν απόλυτη άνεση και θα είναι 
εργονοµικών προδιαγραφών. Τα υλικά κατασκευής των καθισµάτων θα είναι υψηλής 
αντοχής και ποιότητας. Τα καθίσµατα του οδηγού και του συνοδηγού θα είναι 
ρυθµιζόµενης θέσης (εµπρός-πίσω και επιθυµητά και καθ’ ύψος για το κάθισµα του 
οδηγού) και κλίσης πλάτης και θα φέρουν προσκέφαλα ρυθµιζόµενου ύψους και ζώνες 
ασφαλείας τριών σηµείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Οι ζώνες θα είναι εφοδιασµένες 
µε προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών. Οι ζώνες ασφαλείας θα 
είναι σύµφωνα µε την οδηγία 77/541* 2005/40 όπως ισχύει. Στα πίσω καθίσµατα θα 
υπάρχουν επίσης ζώνες ασφαλείας. Η καµπίνα θα φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε 
πλευρά, χειρολαβές, ντουλαπάκι στο ταµπλό στη θέση του συνοδηγού, θέσεις για 
µικροαντικείµενα, υαλοκαθαριστήρες ενδεικτικά δυο ταχυτήτων και µιας διακοπτόµενης, 
συσκευή πλυσίµατος αλεξήνεµου (εκτόξευσης νερού στο παρµπρίζ), κόρνα προβλεπόµενης 
ισχύος και θορύβου και γενικότερα όλο τον εξοπλισµό ενός σύγχρονου οχήµατος. Επίσης 
θα φέρει ένα (1) εσωτερικό αντιθαµβωτικό κάτοπτρο τοποθετηµένο στο κέντρο του 
αλεξήνεµου και δύο (2) ρυθµιζόµενα εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) µε δυνατότητα 
αναδίπλωσης όταν το όχηµα είναι σε στάση. Γενικά η καµπίνα θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασµένη και να έχει όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό ώστε να παρέχει στον οδηγό όλα 
τα απαραίτητα για µια ασφαλή και άνετη οδήγηση. Σε περίπτωση δυνατότητας επιλογής 
των χρωµατικών αποχρώσεων και του είδους των επενδύσεων των καθισµάτων και της 
ταπετσαρίας, θα πρέπει να προηγηθεί πριν την προµήθεια συνεννόηση µε την υπηρεσία. 
Στον απαιτούµενο εξοπλισµό περιλαµβάνεται και ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότηµα 
«ράδιο-CD/MP3» µε ηχεία, ικανοποιητικής ισχύος και ακουστικής ικανότητας.  

Σύστηµα θέρµανσης, αερισµού 

Το όχηµα θα έχει σύστηµα θέρµανσης, αερισµού και παροχής ψυχρού αέρα τουλάχιστον 
τριών ταχυτήτων, µε σύγχρονο air condition τοποθετηµένο και 
πιστοποιηµένο-εγκεκριµένο ως εξοπλισµός του οχήµατος από τον κατασκευαστή του 
οχήµατος (κατά προτίµηση µε ρύθµιση εσωτερικής θερµοκρασίας του θαλάµου επιβατών/ 
σύστηµα κλιµατισµού) τα οποία θα εξασφαλίζουν στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη 
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εσωτερική θερµοκρασία. Επιθυµητό είναι να φιλτράρεται ο εξωτερικός αέρας που εισάγεται 
στην καµπίνα µέσω του συστήµατος αερισµού. 

 

 

Αερόσακοι – SRS 

Το όχηµα θα φέρει σύγχρονο σύστηµα SRS µε αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. 
Επιπλέον αερόσακοι θα πρέπει να αναφερθούν. Το σύστηµα SRS θα ελέγχει παράλληλα και 
την ενεργοποίηση των προεντατήρων των ζωνών. 

Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα 

Ο πίνακας οργάνων θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες οι απαραίτητες ενδείξεις που να 
παρέχουν πληροφορίες για την ορθή και ασφαλή λειτουργία όλων των υποσυστηµάτων 
του οχήµατος και γενικότερα όλες τις ενδείξεις που έχουν τα σύγχρονα οχήµατα αυτού του 
τύπου. 

Ενδεικτικά, θα υπάρχουν στο θάλαµο οδήγησης τουλάχιστον οι κάτωθι ενδείξεις: 

• Στροφών κινητήρα. 

• Ταχύτητας οχήµατος σε χλµ/ώρα. 

• Ποσότητας καυσίµου. 

• Θερµοκρασίας ψυκτικού κινητήρα – ειδοποίηση αυξηµένης θερµοκρασίας. 

• Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή. 

• Πίεσης λιπαντικού κινητήρα. 

• Χαµηλής στάθµης υγρών φρένων ή βλάβης συστήµατος πέδησης. 

• ∆ιανυθέντων χιλιοµέτρων - ολικό / µερικό χιλιοµετρητή 

• Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας. 

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του κινητήρα (check engine). 

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήµατος ABS-EBD. 

• Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήµατος των αερόσακων (SRS). 

• Ενδεικτικές λυχνίες για τη λειτουργία/ βλάβες του συστήµατος 4WD (4X4). 

• Προειδοποιητική λυχνία ζώνης οδηγού. 

• Προειδοποιητική λυχνία ανοικτής πόρτας. 

• Επιπλέον προαιρετικές ενδείξεις, ανάλογα και µε τα υποσυστήµατα του συγκεκριµένου 
οχήµατος, όπως ενδεικτική λυχνία προθερµάνσεων, ένδειξη ποσότητας νερού στην 
υδατοπαγίδα, προειδοποιητική λυχνία για βουλωµένο φίλτρο καυσίµου, ένδειξη 
ηµεροµηνίας και ώρας, ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας περιβάλλοντος, προειδοποιητική 
ηχητική ένδειξη για αναµµένα φώτα, ένδειξη για σηκωµένο χειρόφρενο, όργανα για το 
σύστηµα του αλατοδιανοµέα που αναφέρονται αναλυτικότερα στο αντίστοιχο τµήµα των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Α.10. Λοιπά στοιχεία 

Παρελκόµενα 
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Το όχηµα θα είναι εφοδιασµένο µε εργαλειοφόρο κιβώτιο που θα περιλαµβάνει 
πέραν των όσων απαιτούνται από τον ΚΟΚ και τα παρακάτω: * Ένα (1) υδραυλικό 
ανυψωτήρα (γρύλο), κατάλληλο για την αντικατάσταση τροχού (εκτός εάν παρέχεται 
τέτοιος από τον κατασκευαστή του οχήµατος σε προβλεπόµενη θέση επί του οχήµατος), * 
Κοχλιοστρόφια διαφόρων συνήθων µεγεθών, * Έναν πυροσβεστήρα µε κατάλληλο υλικό 
εξουδετέρωσης πυρκαγιάς, που προέρχεται από καύσιµα, ελαιολιπαντικά, ή ηλεκτρικό 
ρεύµα. * Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ. * Φαρµακείο µε συλλογή Α’ 
Βοηθειών για τέσσερα άτοµα σύµφωνα µε τον ΚΟΚ * Αντιολισθητικές αλυσίδες. * 
Εγχειρίδιο χειρισµού και συντήρησης. 

Χρωµατισµός 

Τα µεταλλικά τµήµατα του οχήµατος θα έχουν πλήρη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική 
προστασία µε υλικά και πάχη βαφής που θα είναι σύµφωνα µε τις σύγχρονες τεχνικές 
βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα σύγχρονα οχήµατα. Το χρώµα του 
οχήµατος (εκτός από τα τµήµατα τα οποία καλύπτονται από λαµαρίνα αλουµινίου ή άλλου 
ανοξείδωτου µετάλλου) θα είναι άσπρο ή άλλης επιλογής της Υπηρεσίας, που θα 
καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε το διαθέσιµο χρωµατολόγιο 
της κατασκευάστριας εταιρείας. Ανεξάρτητα από την απόχρωση, είναι υποχρεωτική η 
ύπαρξη περιµετρικής κίτρινης λωρίδας πλάτους 10 εκ. και η αναγραφή µε κεφαλαία 
γράµµατα και στις δύο (2) πλευρές του οχήµατος, του ονόµατος του ∆ήµου, µε 
υποχρέωση και έξοδα του αναδόχου. Επίσης πρέπει να περιλαµβάνεται Πινακίδα του 
προγράµµατος «Φιλόδηµος ΙΙ» σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές που έχει 
καθορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών (Α.Π. 24454/31-5-2018) και µε λεπτοµέρειες που θα 
γίνουν έγκαιρα γνωστές στον ανάδοχο προ της παραλαβής του οχήµατος. Οποιαδήποτε 
µικρή αλλαγή στις επιγραφές µπορεί να γίνει µετά από διευκρινήσεις της αρµόδιας 
Υπηρεσίας του ∆ήµου και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει πριν την παραλαβή 
του οχήµατος.  

 

Λοιπές απαιτήσεις 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά και µια 
έκθεση/δήλωση όπου αρχικά θα αναφέρονται µε συντοµία σε µια παράγραφο τα βασικά 
στοιχεία του οχήµατος ή αυτά που θεωρεί ότι το διαφοροποιούν από τον ανταγωνισµό, 
καθώς και η δέσµευση του διαγωνιζόµενου ότι το ολοκληρωµένο όχηµα που θα 
προσκοµίσει (µαζί µε τον αλατοδιανοµέα) θα είναι τέτοιο ώστε να είναι επιλέξιµο για το 
πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ». Στην έκθεση θα αναφέρεται και η δέσµευση του 
διαγωνιζόµενου ότι αποδέχεται ότι όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι 
ουσιώδεις και απαράβατες. Στην ίδια έκθεση θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και τυχόν 
στοιχεία που ζητούνται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά δεν περιλαµβάνονται 
στα τεχνικά φυλλάδια που προσκοµίζονται. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση 
ή να προσκοµιστεί µε άλλα έγγραφα ο αριθµός πωλήσεων οχηµάτων “pick-up” της 
κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια και επιπλέον οποιαδήποτε 
λοιπά στοιχεία που µπορεί να δείχνουν ότι το όχηµα έχει αποδοχή από την αγορά και 
µεγάλη επάρκεια ανταλλακτικών. Ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει σε οποιαδηποτε φάση της 
διαδικασίας αποδεικτικά στοιχεία ή επιπλέον διευκρινήσεις για τις πληροφορίες που θα 
παρέχει ο διαγωνιζόµενος. Επιθυµητό είναι ο διαγωνιζόµενος να δώσει και λίστα 
προµηθειών σε φορείς του ∆ηµοσίου την τελευταία πενταετία, καθώς και πιστοποιητικά 
καλής εκτέλεσης προµήθειας από φορείς του ∆ηµοσίου. Επίσης θα πρέπει να 
περιλαµβάνεται δήλωση ότι το εν λόγω όχηµα είναι πλήρως κατάλληλο για τοποθέτηση 
του επιλεγέντα αλατοδιανοµέα και ότι το όχηµα θα παραδοθεί ενιαίο, µε τον 
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αλατοδιανοµέα τοποθετηµένο και πλήρως λειτουργικό. Ο διαγωνιζόµενος είναι επιθυµητό 
να αναφέρει τυχόν επιπλέον συστήµατα του οχήµατος που δεν απαιτούνται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως ελέγχου ευστάθειας, υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα κτλ., όπως 
και στοιχεία του «εξοπλισµού» του οχήµατος (π.χ. στοιχεία άνεσης, διακόσµησης, επιπλέον 
λειτουργιών κτλ). Τα επιπλέον αυτά χαρακτηριστικά θα συνεκτιµηθούν στην βαθµολογία. 
Επίσης ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει ποια χαρακτηριστικά καλύπτει απ’ αυτά που 
αναφέρονται ως «επιθυµητά» στην παρούσα µελέτη, ώστε να λάβει µεγαλύτερη 
βαθµολογία στο αντίστοιχο πεδίο. Επίσης µπορούν να τονιστούν τα θεωρούµενα 
πλεονεκτήµατα του οχήµατος έναντι του ανταγωνισµού. Γενικά στην έκθεση ο 
διαγωνιζόµενος µπορεί να προσθέσει επιπλέον στοιχεία που θεωρεί ότι πρέπει να λάβει 
υπόψη της η υπηρεσία. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει στοιχεία για την ευκολία και το 
κόστος συντήρησης και επισκευών του οχήµατος. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
προσκοµίσει λίστα µε κόστος ανταλλακτικών (τα ανταλλακτικά που απαιτούνται σε 
σύνηθες σέρβις συν ανταλλακτικά για συνήθεις επισκευές µετά από τρακαρίασµατα όπως 
προφυλακτήρα, φτερό, φωτιστικά κ.ά.). Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα προσκοµίσει και 
υπεύθυνη δήλωση ότι προσφέρει δωρεάν την πρώτη προγραµµατισµένη συντήρηση 
(service) του οχήµατος (εργασία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά). Το πρώτο service δηλαδή 
θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει προσπέκτους και τεχνικά 
φυλλάδια που να αναφέρουν όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία του οχήµατος και τις 
προδιαγραφές του. Επίσης τις υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται σε διάφορα σηµεία 
των προδιαγραφών (οι οποίες µπορούν να συµπεριληφθούν ακόµη και σε µία υπεύθυνη 
δήλωση ή και στην συνολική έκθεση-υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται παραπάνω) και 
γενικά όλα τα έντυπα και δικαιολογητικά αναφέρονται στη µελέτη. 

Β. Τεχνικές προδιαγραφές του αλατοδιανοµέα 

 

Β.1. Γενικά 

Ο αλατοδιανοµέας θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 350 λίτρων (προτιµώµενη 
χωρητικότητα), όχι όµως µεγαλύτερη των 500 λίτρων. Θα είναι τοποθετηµένος στο 
οπίσθιο µέρος του οχήµατος, επί της κιβωτάµαξας (καρότσας), θα είναι απολύτως 
κατάλληλος για χρήση στο συγκεκριµένο όχηµα και θα έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης από 
αυτό. Ο αλατοδιανοµέας θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται καλή αναλογία βάρους και αντοχής. Το βάρος του κενού από περιεχόµενο 
αλατοδιανοµέα σε κατάσταση λειτουργίας πρέπει να είναι το µικρότερο δυνατό (ενδεικτικά 
ως 120 κιλά για αλατοδιανοµέα 350 λίτρων). Οι διαστάσεις του πρέπει να είναι τέτοιες που 
να επιτρέπουν την άνετη τοποθέτησή του στην καρότσα του οχήµατος-φορέα. 

Ο αλατοδιανοµέας πρέπει να είναι καινούργιος, άριστης ποιότητας, στιβαρής 
κατασκευής, µεγάλης αξιοπιστίας και µακροζωίας, ικανός να λειτουργεί µε την ελάχιστη 
κατά το δυνατό συντήρηση. Θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασµένος 
τηρώντας όλους τους νόµους της τέχνης και της επιστήµης και να συµµορφώνεται µε 
όλους τους σχετικούς εθνικούς και κοινωτικούς νόµους και οδηγίες. Η προσαρµογή του 
αλατοδιανοµέα στο όχηµα θα πρέπει να είναι στιβαρή και θα έχει γίνει από τον 
προµηθευτή, τηρώντας όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήµατος, εξασφαλίζοντας 
ασφαλή λειτουργία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.  
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Η µετάδοση της κίνησης στον αλατοδιανοµέα θα γίνεται από το ηλεκτρικό σύστηµα 
του οχήµατος και θα διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα χαµηλού θορύβου ο οποίος θα είναι 
τοποθετηµένος σε καλυµµένο σηµείο προκειµένου να είναι προστατευµένος. Η όλη 
κατασκευή του αλατοδιανοµέα και η κατανοµή φορτίων στο όχηµα, θα είναι τέτοια που 
δεν θα προκαλεί κανένα πρόβληµα στην οµαλή κίνηση του οχήµατος κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες. Το κέντρο βάρους του αλατοδιανοµέα στην δυσµενέστερη 
περίπτωση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά προς την καµπίνα του οχήµατος. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει σχέδιο του αλατοδιανοµέα το οποίο θα δείχνει 
το κέντρο βάρους µε πλήρη φόρτωση και άδειο. Επιθυµητό είναι η απόσταση του κέντρου 
βάρους του αλατοδιανοµέα σε κατάσταση πλήρους φόρτωσης από το σηµείο τοποθέτησης 
στην άκρη της καρότσας να είναι τουλάχιστον 550 mm. Επιθυµητή είναι η µέγιστη δυνατή 
ορατότητα του οδηγού προς τα πίσω µέρος του οχήµατος. Ο αλατοδιανοµέας θα πρέπει να 
µπορεί να αφαιρεθεί χωρίς ειδικό εξοπλισµό και να τοποθετηθεί επί του εδάφους µε χρήση 
είτε ενσωµατωµένης βάσης (πχ µε τηλεσκοπικό µηχανισµό), είτε σε εξωτερική βάση η 
οποία θα πρέπει να προµηθεύεται µαζί µε τον αλατοδιανοµέα και η οποία 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του. Θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχα εύκολη δυνατότητα 
επανατοποθέτησής του. Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος αφαίρεσης και στήριξης του 
αλατοδιανοµέα στο έδαφος. Θα εκτιµηθεί η ευκολία αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του 
αλατοδιανοµέα. Επίσης θα εκτιµηθεί η γενική ευκολία χρήσης, η ευκολία φόρτωσης µε 
αλάτι και οι τρόποι προστασίας του κάδου. 

Ο αλατοδιανοµέας θα παραδοθεί πλήρως εγκατεστηµένος και σε κατάσταση 
κανονικής και άψογης λειτουργίας. Ο ανάδοχος (προµηθευτής) θα παραδώσει τον υπό 
προµήθεια εξοπλισµό συνοδευόµενο από εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα. Ο 
ανάδοχος θα εκπαιδεύσει προσωπικό της αναθέτουσας αρχής κατόπιν συνεννόησης στην 
λειτουργία του υπό προµήθεια εξοπλισµού. Το κόστος της εκπαίδευσης συµπεριλαµβάνεται 
στην τιµή της τελικής προσφοράς του αναδόχου. 

Ο αλατοδιανοµέας θα πρέπει να συνοδεύεται από εργοστασιακό πιστοποιητικό CE, 
κατάλογο ανταλλακτικών και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) 
έτους τόσο των µηχανικών µερών όσο και των ηλεκτρονικών συστηµάτων. Επίσης πρέπει 
να βεβαιώνεται η παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη και η ύπαρξη 
τεχνικής υποστήριξης. Με την προσφορά θα κατατεθούν και φυλλάδιο τεχνικών 
προδιαγραφών/prospectus του κατασκευαστή. Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει 
πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2008 του κατασκευαστή, ή ισοδύναµο. Επιπλέον 
πιστοποιητικά θα αξιολογηθούν θετικά. Επίσης ο υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά να 
παράσχει σε επίσηµο έγγραφο τις πωλήσεις σε αλατοδιανοµείς της κατηγορίας των 
350-500 λίτρων στην Ευρώπη και γενικότερα στοιχεία για την αξιοπιστία, φήµη, 
µέγεθος και αποδοχή από την αγορά της κατασκευάστριας εταιρείας. Η κατασκευάστρια 
εταιρεία θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένα τουλάχιστον τρία χρόνια παρουσίας στην αγορά. 
Επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές για επιµέρους υποσυστήµατα του αλατοδιανοµέα δίνονται 
παρακάτω. 

 

Β.2. Κάδος αποθήκευσης αλατιού. 

 Ο κάδος θα έχει ονοµαστική χωρητικότητα περίπου 350 λίτρων και άνω (για 
επίπεδη φόρτωση, «στάθµης νερού»), όχι όµως µεγαλύτερη των 500 λίτρων. Θα είναι 
κατασκευασµένος από ανοξείδωτο ατσάλι (να αναφερθεί το πάχος της λαµαρίνας). Η 
εσωτερική επιφάνεια του κάδου θα είναι λεία µε κατάλληλη κλίση και σχεδιασµό ώστε για 
να διευκολύνεται η εύκολη ροή του αλατιού. Στο πάνω µέρος θα διαθέτει σήτα στιβαρής 
κατασκευής για τον επιτυχή διαµερισµό του άλατος αποχιονισµού κατά την εναπόθεση του 
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και την αποφυγή εισαγωγής ξένων αντικειµένων µεγάλης διαµέτρου. Για την προστασία 
του αλατιού κατά τον διασκορπισµό ο κάδος θα πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε κάλυµµα 
ανοιγόµενο. Επιθυµητό είναι το κάλυµµα να είναι έτσι κατασκευασµένο ώστε όταν είναι 
ανοιγµένο να καλύπτει το κενό της καρότσας και να µην πέφτει το αλάτι στην καρότσα 
κατά την διαδικασία φόρτωσης. Ο αλατοδιανοµέας θα είναι εξοπλισµένος µε δονητή 
αυτόµατης λειτουργίας για την αποφυγή επικόλλησης αλατιού στα τοιχώµατα. Ο δονητής 
θα πρέπει να µπορεί να ενεργοποιείται τόσο αυτόµατα, σύµφωνα µε το χρονικό διάστηµα 
που θα του έχει δοθεί, όσο και χειροκίνητα, κατά τη βούληση του χειριστή. Η µεταφορά 
του αλατιού προς τον δίσκο διασκορπισµού θα επιτυγχάνεται µε κοχλία (ανοξείδωτο) ο 
οποίος θα διατρέχει όλο το µήκος του πατώµατος. Επιθυµητή είναι η ύπαρξη 
ενσωµατωµένου ή ανεξάρτητου συστήµατος καθαρισµού του κάδου. 

 Β.3. ∆ιασκορπιστής άλατος. 

Ο διασκορπιστής να είναι κατασκευασµένος από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση 
εξασφαλίζοντας την διασπορά του αλατιού σε απόσταση ρυθµιζόµενη από 1 έως 8 m 
τουλάχιστον.  Η διασπορά θα πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω ενός περιστρεφόµενου 
δίσκου υψηλής αντοχής. Επιθυµητό είναι η κατεύθυνση διασποράς του αλατιού να είναι 
ρυθµιζόµενη. Η διάµετρος του δίσκου διασποράς να µην είναι µικρότερη από 300mm 
(επιθυµητή γύρω στα 390mm). Στον διασκορπιστή θα υπάρχουν ειδικές αντανακλαστικές 
πινακίδες στο πίσω µέρος, φάρος (περιστρεφόµενος προβολέας ειδοποίησης εκτέλεσης 
εργασιών) και προβολέας που να φωτίζει το µέρος όπου γίνεται ο διασκορπισµός πίσω από 
το όχηµα. 

 

Β.4. Χειριστήριο. 

Εντός της καµπίνας θα υπάρχει χειριστήριο µε το οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα 
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συστήµατος, ρύθµισης της ποσότητας 
διασκορπισµού και της διαµέτρου διασκορπισµού. Το σύστηµα είναι απαραίτητο να 
διαθέτει αισθητήρα ταχύτητας έτσι ώστε να ρυθµίζει αυτόµατα την προεπιλεγµένη 
ποσότητα διασκορπισµού ανάλογα την ταχύτητα του οχήµατος προκειµένου να είναι 
σταθερή η ποσότητα ανά m2. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα παράκαµψης της 
αυτόµατης λειτουργίας και επιλογή της χειροκίνητης. Από το χειριστήριο θα γίνεται και 
χειρισµός του δονητή αποφυγής επικόλλησης αλατιού και µε αυτόµατο αλλά και κατά 
βούληση, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Από το χειριστήριο είναι επιθυµητό να υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα ενεργοποίησης τόσο του περιστρεφόµενου φάρου όσο και του 
προβολέα παρακολούθησης του διασκορπισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Βαθµολογία καινούριου ηµιφορτηγού µε αλατοδιανοµέα 

 

Α/Α

v 

Αντικείµενο βαθµολογίας Βαθµολο
γία Κν 

[100-
120] 

Συντελ. 
βαρύτη
τας σν 

 ΒΑΣΙΚΟ ΟΧΗΜΑ-ΦΟΡΕΑΣ (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ)   

1 Κινητήρας, ισχύς κινητήρα, εκποµπή καυσαερίων, χαµηλή 
κατανάλωση και παρόµοια τεχνικά στοιχεία 

  

0,20 

2 Στοιχεία πλαισίου λοιπά (σύστηµα µετάδοσης κίνησης 
(προτιµάται χειροκίνητο), σύστηµα πέδησης, σύστηµα 
αναρτήσεων, καµπίνα, ελαστικά, εξωτερικές διαστάσεις 
(επιθυµητές όσο γράφει στη µελέτη), διαστάσεις καρότσας 
(επιθυµητές µεγάλες) κτλ) 

 0,10 

3 Ωφέλιµο φορτίο (ως 1tn 100 βαθµοί, µετά αναλογικά προς τα 
πάνω ως το διαγωνιζόµενο που έχει το µεγαλύτερο ωφέλιµο 
φορτίο, που θα λάβει 120 βαθµούς) 

 0,10 

4 Λοιπά επιθυµητά χαρακτηριστικά (που αναφέρονται στη µελέτη) 
και επιπλέον στοιχεία – γενική εικόνα οχήµατος 

 0,05 

5 Ευκολία και κόστος συντήρησης και επισκευών  0,05 

6 Φήµη και αξιοπιστία εργοστασίου κατασκευής – εξάπλωση 
οχήµατος στην αγορά (π.χ. βάσει αριθµού πωλήσεων)  

 0,10 

7 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ένα έτος 100 βαθµοί και µετά 
αναλογικά προς τα πάνω ως το διαγωνιζόµενο που έχει τη 
µεγαλύτερη εγγύηση, που θα λάβει 120 βαθµούς) 

 0,10 

 ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ   

8 Γενικά στοιχεία 1: Χωρητικότητα, βάρος, γενική κατασκευή, 
µετάδοση κίνησης, διαστάσεις, ευκολία αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης 

 0,04 

9 Γενικά στοιχεία 2: Πωλήσεις στην Ευρώπη, εγγύηση, τεχνική 
υποστήριξη, αξιοπιστία προµηθευτή και κατασκευαστή, 
πιστοποιητικά ποιότητας, φυλλάδια, γενική εικόνα 

 0,04 

10 Κάδος: Υλικό κατασκευής, ύπαρξη και ποιότητα σήτας, 
καλύµµατα, δονητής αποκόλλησης αλατιού, σύστηµα µεταφοράς 
αλατιού προς διασκορπιστή, ευκολία φόρτωσης µε αλάτι και οι 
τρόποι προστασίας του κάδου 

 0,04 

11 ∆ιασκορπιστής: Υλικά κατασκευής, χαρακτηριστικά δίσκου, 
βοηθητικός εξοπλισµός 

 0,04 
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12 Χειριστήριο: ∆υνατότητες ρύθµισης και χειρισµού των 
παραµέτρων του αλατοδιανοµέα (ποσότητα και διάµετρος 
διασκορπισµού, χειρισµός δονητή αποκόλλησης αλατιού και 
βοηθητικού εξοπλισµού, δυνατότητα αυτοµατοποιηµένων 
λειτουργιών). 

 0,04 

 ΓΕΝΙΚΑ   

13 
Αξιοπιστία, φερεγγυότητα και φήµη του διαγωνιζόµενου  

 0,05 

14 
Χρόνος παράδοσης πλήρους οχήµατος (µέγιστο 3 µήνες 100 
βαθµοί, 2 µήνες 110 βαθµοί, 1 µήνας 120 βαθµοί) 

 0,05 

 

 

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 
σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους. 

 

Η βαθµολογία κάθε αντικειµένου βαθµολογίας (κριτηρίου αξιολόγησης) κυµαίνεται 
από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή 
αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική 
βαθµολογία για κάθε διαγωνιζόµενο κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και προκύπτει 
από τον τύπο: 

 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν ,   (τύπος 1) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας του εκάστοτε αντικειµένου 
βαθµολογίας «Κν» και ισχύει: 

 

σ1+σ2+…+σν=1 .   (τύπος 2) 

 

Η Οικονοµική Προσφορά (Ο.Π.) και η ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την 
ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

 
U

..ΠΟ
=λ     (τύπος 3) 

 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας –τιµής είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (λ) της οικονοµικής 

προσφοράς προς την βαθµολογία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Το αρχείο του  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
αναρτάται ως αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης σαν αρχείο PDF, ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο, ως ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση (µε βάση την τυποποιηµένη 
υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.∆. που διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις 
καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή, µε βάση τα 
έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής που έχουν καθοριστεί µε τα ως άνω έγγραφα). 

Το περιεχόµενο του αρχείου αναρτάται και σε επεξεργάσιµη µορφή προκειµένου να 
συντάξουν οι οικονοµικοί φορείς τη σχετική απάντηση. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ ΤΕΥ∆ 
 

Το “Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης” (εφεξής ΤΕΥ∆) εκπονήθηκε, από την 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (εφεξής Αρχή) στη βάση της νοµοθετικής 
εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/20161, κατ' αντιστοιχία µε το 
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης” και εγκρίθηκε µε την µε αρ. 158/2016 Απόφαση 
της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ηµεροµηνία κυκλοφορίας 18.11.2016). 
 
Το ΤΕΥ∆ συνίσταται σε Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, και αποτελεί 
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 : 
(α) δεν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 λόγω της οποίας 
αποκλείεται ή µπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης, 
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 
75, 76 και 77, 
(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 84, για τον περιορισµό του αριθµού των πληρούντων τα 
κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συµµετάσχουν και 
(δ) εφόσον η εκτιµώµενη αξία της υπό ανάθεση σύµβασης2 υπερβαίνει το 1.000.000 € 
εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 3310/2005 (Α 30). 
 
1.Όπου στην παρούσα αναφέρονται άρθρα χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω το θεσµικό 
πλαίσιο, πρόκειται για διατάξεις του ν. 4412/2016. 
2.Αναφορικά µε την υποβολή του ΤΕΥ∆, η περίπτωση (δ) εφαρµόζεται µόνο σε συµβάσεις 
δηµοσίων έργων, καθόσον το κατώτατο όριο εκτιµώµενης αξίας δηµόσιας σύµβασης έργου 
σε σχέση µε την εφαρµογή των οδηγιών ανέρχεται σε 5.225.000€, µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
Α. Υποχρεωτική/Προαιρετική Χρήση του ΤΕΥ∆ 
1) Το ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος µε δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιµοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες 
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αρχές σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
καθώς και διαγωνισµούς µελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική 
προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του 
άρθρου 5 και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης τους, σύµφωνα µε το άρθρο 120, 
λαµβάνει χώρα 20 ηµέρες από τη δηµοσίευση της µε αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής, 
ήτοι από 7.12.2016. 
2) Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύµφωνα µε την 
παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιµοποιούν το ΤΕΥ∆ για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων η 
συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) 
και (β) του άρθρου 235, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 308. 
3) Στις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω 
των 60.000€, για τις οποίες η χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το 
άρθρο 36, oι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ σε ηλεκτρονική µορφή κατά τα 
ειδικότερα οριζόµενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (Β/2677). 
Ωστόσο, για διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών καθώς και για διαγωνισµούς 
µελετών, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών µέσων και του ΕΣΗ∆ΗΣ και η συνακόλουθη 
υποχρέωση υποβολής του ΤΕΥ∆ σε ηλεκτρονική µορφή άρχεται στις 18.04.2017, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 379, γεγονός που δεν αναιρεί την υποχρεωτική 
χρήση και υποβολή του ΤΕΥ∆. 
 

Β. Περιεχόµενο του ΤΕΥ∆ 
Για κάθε µία διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς προσαρµόζουν το ΤΕΥ∆ σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των 
εγγράφων της σύµβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 
Το ΤΕΥ∆ περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
 
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή /τον αναθέτοντα φορέα 
και τη διαδικασία ανάθεσης. 
 
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα. 
Α. Πληροφορίες σχετικά µε τον Οικονοµικό Φορέα 
Β. Πληροφορίες σχετικά µε τους νοµίµους εκπροσώπους του Οικονοµικού 
Φορέα 
Γ. Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων 
∆. Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 
 

Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισµού: 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες (η εφαρµογή τους 
είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 73 παρ. 1. Η εφαρµογή τους είναι επίσης 
υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το 
άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των 
αναθετουσών αρχών µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν τα εν λόγω κριτήρια 
αποκλεισµού). 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 73 παράγραφος 2, 
σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσµευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρµογή 
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τους είναι επίσης υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές 
σύµφωνα µε το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες 
φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς 
τους λόγους αποκλεισµού.). 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα και άλλοι λόγοι αποκλεισµού (περιπτώσεις στις οποίες 
µπορεί να αποκλείονται οικονοµικοί φορείς (άρθρο 73 παρ. 4). Για τους αναθέτοντες 
φορείς πρβλ άρθρο 305 παρ. 1). 
∆: Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία (Άρθρο 
8 παρ. 4 ν. 3310/2005 (Α'30). 
 
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Α Καταλληλότητα. 
Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. 
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής    

διαχείρισης. 
 

Μέρος V. Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων. 
 
Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 
 
Γ. Στόχος του ΤΕΥ∆ 
Προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, των αναθέτοντων φορέων αλλά και των 
οικονοµικών φορέων, σχετικά µε τη διαµόρφωση και συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ βάσει των 
απαιτήσεων έκαστης συγκεκριµένης σύµβασης, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες 
συµπλήρωσης κατά το πρότυπο του Παραρτήµατος 1 του “Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύµβασης”. 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
Α. Γενικές οδηγίες και τρόπος διάθεσης του ΤΕΥ∆ 
Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες και οι αιτήσεις συµµετοχής σε κλειστές διαδικασίες, 
ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικούς διαλόγους ή συµπράξεις 
καινοτοµίας πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το ΤΕΥ∆, το οποίο θα έχουν 
συµπληρώσει οι οικονοµικοί φορείς προκειµένου να παράσχουν τις απαιτούµενες 
πληροφορίες. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύµβαση, θα πρέπει να 
παρέχει επικαιροποιηµένα τα σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 
1) Κατά την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης, για κάθε µία διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να δηλώνουν 
στην προκήρυξη διαγωνισµού, στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη διαγωνισµού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ποιες πληροφορίες 
θα ζητηθούν από τους οικονοµικούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένης ρητής δήλωσης σχετικά 
µε το αν οι πληροφορίες που ορίζονται στα µέρη ΙΙ και ΙΙΙ πρέπει ή δεν πρέπει να 
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας. 
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2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιλέξουν να περιορίσουν 
τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής σε µία και µόνο ερώτηση, 
αν δηλαδή οι οικονοµικοί φορείς πληρούν όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής (ναι ή 
όχι). Ενώ ενδέχεται στη συνέχεια να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκµηρίωση. 
3) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα ή 
υποψήφιο, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει 
όλα ή ορισµένα από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό κριθεί 
απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
4) Το ΤΕΥ∆ διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ  
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr . Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
προσαρµόζουν το ΤΕΥ∆ σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισµού, 
των εγγράφων της σύµβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, το ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί έγγραφο 
της σύµβασης και αναπόσπαστο τµήµα αυτής, διατίθεται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα προς τους οικονοµικούς φορείς οι οποίοι συµπληρώνουν και 
διαβιβάζουν το ΤΕΥ∆ στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέα σε ηλεκτρονική ή/και κατά 
περίπτωση σε έντυπη µορφή. 
 
Β. Οδηγίες συµπλήρωσης προς οικονοµικούς φορείς 
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα και τα 
κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τµήµα σε τµήµα, πρέπει να συµπληρώνεται ένα ΤΕΥ∆ για 
κάθε τµήµα (ή οµάδα τµηµάτων µε τα ίδια κριτήρια επιλογής). 
2) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής, συµπληρώνει ένα ΤΕΥ∆. 
3) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες 
ενός ή περισσότερων άλλων οικονοµικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥ∆ 
(Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥ∆ µαζί µε 
χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 
Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες των 
οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύµφωνα µε το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές µε την 
ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για 
καθένα από αυτούς. 
4) Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή 
ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , 
χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα 
µέρη ΙΙ έως V. 
5) Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, τµήµα(τα) της σύµβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥ∆ για 
κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα 
πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το Μέρος IV 
και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές µε την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . 
Εφόσον το (τα) τµήµα (τα) της σύµβασης που θα ανατεθούν µε τη µορφή υπεργολαβίας 
δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύµβασης, εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και εποµένως να ορίσει στην 
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πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύµβασης εάν οι σχετικές 
πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για 
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονοµικός φορέας. 
6) Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο υπογράφεται & είναι δυνατό να φέρει µόνο 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα για το σύνολο 
των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο 
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥ∆, επισηµαίνεται ότι ενδέχεται 
να µην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥ∆ όταν αυτό διαβιβάζεται ως µέρος 
σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται µέσω της 
απαιτούµενης υπογραφής (ή υπογραφών) του µέσου διαβίβασης. 
 
Γ. ∆ικαιολογητικά 
1) Οταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 
πρόσβαση σε βάση δεδοµένων, το ΤΕΥ∆ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται 
για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, 
τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 
2) Στο ΤΕΥ∆ προσδιορίζεται η δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την 
έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός 
φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα 
εν λόγω δικαιολογητικά. 
3) Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαµβάνουν τη 
σχετική τεκµηρίωση απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων η οποία 
διατίθεται δωρεάν ισχύει επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά µε 
τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε µια απάντηση ναι ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται 
τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκµηρίωση, οι οικονοµικοί φορείς θα παρέχουν στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της 
σχετικής τεκµηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥ∆. 
4) Εάν ένα απόσπασµα από το σχετικό µητρώο, για παράδειγµα ποινικό µητρώο, είναι 
διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο 
οικονοµικός φορέας µπορεί να δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την 
ονοµασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του 
αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να µπορεί να 
ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο οικονοµικός 
φορέας συµφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί να ανακτήσει τη 
σχετική τεκµηρίωση βάσει των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά µε την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδοµένων, 
όπως σχετικές µε παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή µέτρα ασφαλείας. 
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5) Σύµφωνα µε το άρθρο 83 “Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και 
πιστοποίηση από Οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου” , οι οικονοµικοί φορείς που 
είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή 
διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µπορούν, 
όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη III έως V, να 
υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής 
που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο 
οργανισµό πιστοποίησης. 
 
 
∆) Κυρώσεις 
Οι οικονοµικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ ή, γενικότερα, κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονοµικοί φορείς 
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
προθεσµίας. 
Οι πληροφορίες που πρέπει να συµπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους 
αναθέτοντες φορείς παρατίθενται, για κάθε µέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο µε γκρίζο 
χρώµα όπου οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να συµπληρώσουν 
τις πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης συγκεκριµένης σύµβασης. 
Οι πληροφορίες που πρέπει να συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα 
παρατίθενται, για κάθε µέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο µε λευκό χρώµα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγµατα Οικονοµικών Προσφορών  
 

 

        

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
:  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ :  
∆.Ο.Υ. :  
∆/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α 

(ΟΜΑ∆Α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1. Καινούριο ηµιφορτηγό 4x4 τύπου ‘pick-
up’ µε σύστηµα αλατοδιανοµέα 

1   

2. Μεταχειρισµένο µεσαίο φορτηγό µε 
καινούργιο γερανό µε αρπάγη και 
ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα µε καινούριο 
υδραυλικό σύστηµα ανατροπής 

1   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι 
ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

…………/……./ 20… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή) 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
:  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ :  
∆.Ο.Υ. :  
∆/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ :  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α 

(ΟΜΑ∆Α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

1. Καινούριο ηµιφορτηγό 4x4 τύπου ‘pick-
up’ µε σύστηµα αλατοδιανοµέα 

1   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι 
ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

…………/……./ 20… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή) 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
:  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ :  
∆.Ο.Υ. :  
∆/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ : 

 
 
 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α 

(ΟΜΑ∆Α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 

2. Μεταχειρισµένο µεσαίο φορτηγό µε 
καινούργιο γερανό µε αρπάγη και 
ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα µε καινούριο 
υδραυλικό σύστηµα ανατροπής 

1   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι 
ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

…………/……./ 20… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή και Σφραγίδα Προµηθευτή) 
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