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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΣΟΥΦΛΛΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΒΑΣ. ΓΕΩΓΛΟΥ 180 

Ρόλθ ΣΟΥΦΛΛ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 68400 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL511 

Τθλζφωνο 2554350130 

Φαξ 2554350113 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dim@0890.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΚΟΤΣΑΝΘ ΕΛΕΝΘ 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   ο Διμοσ Σουφλίου    και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ  

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

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

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: ΒΑΣ. ΓΕΩΓΛΟΥ 180, 68400 ΣΟΥΦΛΛ, ΤΘΛ. 2554350130 

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

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει ςτο ςκζλοσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2019 
ςτον Κ.Α. 61.7131.001 με τίτλο «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΣΟΥΦΛΛΟΥ - ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ ΛΛ», εκ 
των οποίων το ποςό των 250.000,00 € προζρχεται από τουσ πόρουσ του ςχετικοφ προγράμματοσ ΡΔΕ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010) και το ποςό των 19.000,00 € κα καλυφκεί από ιδίουσ 
πόρουσ. 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι: 

Τμιμα 1:  προμικεια ενόσ καινοφργιου Ελαςτιχοφόρου Εκςκαφζα – Φορτωτι ο οποίοσ κα ζχει μόνιμα 
τοποκετθμζνουσ μθχανιςμό φορτϊςεωσ (κουβάσ φόρτωςθσ) ςτο εμπρόςκιο μζροσ και μθχανιςμό 
εκςκαφισ (εκςκαφζα) ςτο οπίςκιο μζροσ, με κάδο εκςκαφισ. Επιπλζον κα ζχει και τα παρακάτω 
παρελκόμενα: 

 Βραχόςφυρα 

Το μθχάνθμα κα είναι γνωςτοφ και εφφθμου εργοςταςίου, μοντζλου εκ των πλζον εξελιγμζνων 
προςφάτωσ τεχνολογικά. 

Τμιμα 2: θ προμικεια δφο καινοφργιων , τετρακίνθτων ( 4Χ4 ) θμιφορτθγϊν τφπου pick – up, μονισ 
καμπίνασ  

Τμιμα 3: θ προμικεια  ενόσ καινοφργιου γεωργικοφ ελκυςτιρα με τα παρακάτω παρελκόμενα: 

 Μαχαίρι αποχιονιςμοφ 

 Κλαρκ 

 Αλατιζρα 

Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ προβλζπεται να ανζλκει ςτο ποςό των 269.000,00 € 
με Φ.Ρ.Α..  

Τα προσ προμικεια είδθ και εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ 

κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΤΩΤΘΣ, CPV : 43200000-5 

ΜΟΝΟΚΑΜΡΛΝΟ ΘΜΛΦΟΤΘΓΟ ΤΥΡΟΥ PICK-UP 4X4, CPV: 34130000-7 

ΓΕΩΓΛΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ, CPV : 16000000-5 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα  τμιματα χωρίσ περιοριςμό. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ) ανζρχεται ςτο ποςό των 
269.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 216.935,48€  ΦΡΑ : 
52.064,52€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δφο (2) μινεσ για τον εκςκαφζα – φορτωτι από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ, για το 4Χ4 φορτθγό μονισ καμπίνασ τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ και για τον γεωργικό ελκυςτιρα τζςςερισ (4) μινεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (αρικμ. 2/2019 μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ).  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

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

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

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

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

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

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

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

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

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

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

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

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

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

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

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

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

Τισ αποφάςεισ : (α) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με αρικμό 9/2019, με τθν οποία ορίςκθκαν θ 
επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν κακϊσ και θ επιτροπι 
ενςτάςεων των εν λόγω διαγωνιςμϊν και (β) του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με αρικμό 275/2018, με τθν 
οποία ορίςκθκαν θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμθκειϊν. 
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. 

 Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου μασ που εγκρίκθκε με απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Κράκθσ. 

 Τθν υπ' αρικμ. 2/2019 μελζτθ τθσ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΥΡΘΕΣΛΑΣ κακϊσ και τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

 Το Ρρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 19REQ004385739 2019-01-29 

 Το Εγκεκριμζνο Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 19REQ004407793 2019-02-04 

 Τισ εξισ Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 735/29-01-2019 ςε βάροσ του Κ.Α. 61.7131.001 εκ των 
οποίων το ποςό των 250.000,00 € προζρχεται από τουσ πόρουσ του ςχετικοφ προγράμματοσ ΡΔΕ 
Υπουργείου Εςωτερικϊν ΣΑΕ055 (2017ΣΕ05500010) και το ποςό των 19.000,00 € κα καλυφκεί από 
ιδίουσ πόρουσ. 

 Τθν υπ' αρικμ. 17/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν και των όρων τθσ Διακιρυξθσ με ΑΔΑ: 6Α4ΚΩ15-ΒΛΘ 

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

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 13/03/2019 και ώρα 15:00μ.μ.. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 19-3-2018, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00π.μ..  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

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

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 70530, 70538, 70540. 

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

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

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

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων και τυχόν επαναλιψεων αυτοφ ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: τον Ανάδοχο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.soufli.gr/
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

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

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

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, (ΑΔΑΜ )  

2. το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ 

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

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ 
Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω 
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν 
τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε 
άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το 
ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 
1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ1: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

                                                           
1
 Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

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

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε 

από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
.  

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

μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην 

οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
 

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

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςε ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ του κάκε  τμιματοσ (χωρίσ 
Φ.Ρ.Α.). Ριο ςυγκεκριμζνα, το ποςό τθσ απαιτοφμενθσ εγγυθτικισ ανά τμιμα φαίνεται ςτον παρακάτω 
πίνακα:  

ΑΙΘΜΟΣ /ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΞΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

2% 

ΤΜΘΜΑ 1 – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΤΩΤΘΣ 87.096,77 1.741,94 

ΤΜΘΜΑ 2 – ΘΜΛΦΟΤΘΓΟ ΜΟΝΟΚΑΜΡΛΝΟ 4Χ4 45.161,30 903,23 

ΤΜΘΜΑ 3 – ΓΕΩΓΛΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 84.677,41 1.693,55 

 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 13-04-2019, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ2.  

ι/και 

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

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

                                                           
2
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο μθτρϊο καταςκευαςτϊν.  

2.2.5 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
…….. 

2.2.6 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνύλ, όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επάξθεηαο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα (ηα νπνία δελ δεηνύληαη 
ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ θνξέωλ, αζρέηωο ηεο λνκηθήο 
θύζεο ηωλ δεζκώλ ηνπο κε απηνύο. Σηελ πεξίπηωζε απηή, απνδεηθλύνπλ όηη ζα έρνπλ ζηε 
δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο, κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ηωλ θνξέωλ 
ζηελ ηθαλόηεηα ηωλ νπνίωλ ζηεξίδνληαη. 

2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
ςτθν παροφςα ΡαράρτθμαII,  το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 
1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

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

 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.7.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του 
άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά3: 

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

Ρροκειμζνου για τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ του ποινικοφ μθτρϊου του προςωρινοφ αναδόχου 
από τθν υπθρεςία διενζργειασ τ θσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υποβάλλεται Υπζυκυνθ Διλωςθ 
(κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ) 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Επιπλζον, θ υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου 
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου 
οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων4. 

                                                           
3
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

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

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

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

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

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

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
4 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

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

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

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

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

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

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

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

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και 
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ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. Τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ πρζπει να ζχουν εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Το πιςτοποιθτικό δεν γίνεται δεκτό εάν ζχει μεν εκδοκεί μζςα ςτο ανωτζρω 
διάςτθμα, θ διάρκεια ιςχφοσ όμωσ που τυχόν αναγράφεται ςε αυτό λιγει νωρίτερα από τθ 
διενζργεια του διαγωνιςμοφ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα των 
εν λόγω πιςτοποιθτικϊν . Τα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 
φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι 
από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ (European Cooperation 
for Accreditation) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (M.L.A.). 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
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Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για το ςκοπό αυτό. 
 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Για τθν αξιολόγθςθ των βαςικϊν κριτθρίων – παραμζτρων των προςφορϊν, καταρτίηεται ξεχωριςτόσ 
πίνακασ για κάκε Τμιμα (υπό προμικεια είδοσ τθσ Σφμβαςθσ) προκειμζνου θ αξιολόγθςθ να γίνει 
αποδοτικότερθ και ορκολογικότερθ αναλόγωσ τθσ φφςθσ του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των υπολοίπων 
παραμζτρων που ςυςχετίηονται με αυτόν. 
Ο πίνακασ αυτόσ κα ζχει βαςικά τθν δομι του ενδεικτικοφ πίνακα που ακολουκεί και παρατίκεται για 
κάκε είδοσ αποτελοφμενοσ από τα βαςικότερα κριτιρια προσ βακμολόγθςθ και με τουσ ςυντελεςτζσ 
βαρφτθτασ που τουσ αναλογοφν : 
 

ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Α. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΤΩΤΗΣ 
 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

Κ1 Μζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, διαςτάςεισ 100-120 15 

Κ2 Κινθτιρασ (ιςχφσ – αντιρρυπαντικι τεχνολογία κ.α.)  100-120 10 

Κ3 Επιμζρουσ μθχανολογικά-θλεκτρικά-θλεκτρονικά 
ςυςτιματα-αςφάλεια 

100-120 10 

Κ4 Υδραυλικό ςφςτθμα - Κίνθςθ 100-120 15 

Κ5 Σφςτθμα φόρτωςθσ 100-120 10 

Κ6 Σφςτθμα εκςκαφισ 100-120 10 

Κ7 Καμπίνα, όργανα, προςφερόμενα τεχνολογικά ςτοιχεία και 
λοιπά ςτοιχεία - παρελκόμενα 

100-120 10 

Κ8 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 100-120 5 

Κ9 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι υποςτιριξθ- Χρόνοσ 
παράδοςθσ ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ ςυνεργείου 

100-120 5 

Κ10 Χρόνοσ παράδοςθσ   100-120 5 

Κ11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευςθ  100-120 5 

ΣΥΝΟΛΟ:  100 
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Β. ΜΟΝΟΚΑΜΡΙΝΟ ΗΜΙΦΟΤΗΓΟ ΤΥΡΟΥ PICK-UP 4X4 
 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

Κ1 Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ. 

100-120 70 

Κ2 Χρόνοσ παράδοςθσ  του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ λειτουργία 100-120 10 

Κ3 Ραροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και εξυπθρζτθςθ μετά 
τθν πϊλθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ, φπαρξθ ανταλλακτικϊν. 

100-120 20 

ΣΥΝΟΛΟ:  100 

 
Γ. ΓΕΩΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΑΣ 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

Κ1 Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ. 

100-120 70 

Κ2 Χρόνοσ παράδοςθσ  του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ λειτουργία 100-120 10 

Κ3 Ραροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και εξυπθρζτθςθ μετά 
τθν πϊλθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ, φπαρξθ ανταλλακτικϊν. 

100-120 20 

ΣΥΝΟΛΟ:  100 

 
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ 
(αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 
Λ =Ρροςφερκείςα τιμι/Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

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

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

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

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

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

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

Τα κριτιρια ανάκεςθσ είναι αυτά που αναγράφονται ςτθν παράγραφο 2 .3 . 
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Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

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

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

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

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

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

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν5: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/20166, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛ), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  
Λ (Μελζτθ) τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

                                                           
5
 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

6
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

Α. Σιμζσ  
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.  
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ  κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο «Ενδεικτικόσ 
Ρροχπολογιςμόσ» του Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12)  μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

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

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

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

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

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

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 19-03-2019 και ϊρα 10:00π.μ.  

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

 

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

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου7. 

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

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι8 προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρώνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ9. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

                                                           
7
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
8
 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ 

9
 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

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

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

 Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρώνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ10. Κατά τθσ εν 
λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερών  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.5.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4  αυτισ. 

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

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

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

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

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

                                                           
10

 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

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

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

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

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

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

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

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

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.5.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . 

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

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

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 





 

Σελίδα 30 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

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

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

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

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

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

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

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16. Θ ςφμβαςθ 
μπορεί να τροποποιείται ι να παρατείνεται θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ μζχρι και τζςςερισ (4) μινεσ όταν 
ςυμφωνιςουν γι' αυτό και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 
ςτο μζτρο που δεν κα υπάρξει, κατά το χρόνο τθσ παράταςθσ, υπζρβαςθ των ποςοτιτων που 
κακορίηονται ςτθ διακιρυξθ, ωσ και περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςθ του Διμου. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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

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

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

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

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

 Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

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

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

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

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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

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

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά και τισ εργαςίεσ μζςα ςε ενενιντα (90) θμζρεσ 
το ελάχιςτο από τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. Τα ζξοδα μεταφοράσ ςτο ςθμείο που κα υποδείξει 
θ υπθρεςία για τθν προςκόμιςθ των ειδϊν κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 
Ωσ τόποσ παράδοςθσ ορίηεται το αμαξοςτάςιο του Διμου Σουφλίου .  
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. Θ προςωρινι παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι. Αυτι κα 
γίνει μετά τθν παράδοςθ των υλικϊν και κα αφορά τθν τεχνικι, ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι. Εάν 
κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
μπορεί να προτείνει ι τθν απόρριψθ των παραλαμβανομζνων υπό προμικεια υλικϊν ι τθν 
αποκατάςταςθ των καταςκευαςτικϊν ι λειτουργικϊν ανωμαλιϊν του.  

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν παραλαβι των υλικϊν.  

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

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

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Σε περίπτωςθ που μζροσ, υποςφνολο θ ςφνολο 
των ωσ άνω προςφερομζνων υλικών, παρουςιάςει πρόβλθμα, αυτό αντικακίςταται από τον 
προμθκευτι χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το ΔΗΜΟ. Για το εφλογο του χρόνου αποκατάςταςθσ των 
οχθμάτων ορίηονται και γίνονται αποδεκτζσ δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ τουλάχιςτον, από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ του οχιματοσ ι των οχθμάτων . 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

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

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Ο Ανάδοχοσ κα εγγυθκεί για τθν ποιότθτα του ανταλλακτικοφ ι τθσ εργαςίασ του (με Υπεφκυνθ Διλωςθ) 
για χρονικό διάςτθμα δώδεκα ( 12 ) μθνών τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία παράδοςθσ. Αν ςτο 
διάςτθμα αυτό υπάρχει αςτοχία υλικοφ ι βλάβθ που οφείλεται ςε κακι ποιότθτα εργαςίασ που ζγινε ι ςε 
ελαττωματικό ανταλλακτικό που τοποκετικθκε, τότε ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αποκαταςτιςει άμεςα το 
ανταλλακτικό χωρίσ καμία επιπλζον χρζωςθ του Διμου. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 
του αναδόχου θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ' όλον 
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν 
ζκπτωςθ του αναδόχου. 

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

 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΣΟΥΦΛΛΟΥ 

 

ΡΟΥΛΛΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Μειέηε 2/2019  

 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 
ΔΡΓΟΤ, ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 
(ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ) 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 269.000,00 € (καδί κε ΦΠΑ ) 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ΥΡΗΗ: 2019 

ΑΡΙΘ.ΜΔΛΔΣΗ :    2/2019  Ημεπομηνία: 14-01-2019 

 

      

 

  

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελόο θαηλνύξγηνπ Ειαζηηρνθόξνπ Εθζθαθέα – 
Φνξηωηή ν νπνίνο ζα έρεη κόληκα ηνπνζεηεκέλνπο κεραληζκό θνξηώζεωο (θνπβάο θόξηωζεο) 
ζην εκπξόζζην κέξνο θαη κεραληζκό εθζθαθήο (εθζθαθέα) ζην νπίζζην κέξνο, κε θάδν εθζθαθήο. 
Επηπιένλ ζα έρεη θαη ηα παξαθάηω παξειθόκελα: 

 Βξαρόζθπξα 
Τν κεράλεκα ζα είλαη γλωζηνύ θαη εύθεκνπ εξγνζηαζίνπ, κνληέινπ εθ ηωλ πιένλ 

εμειηγκέλωλ πξνζθάηωο ηερλνινγηθά. 
Επίζεο , αθνξά ηελ πξνκήζεηα δύν θαηλνύξγηωλ , ηεηξαθίλεηωλ ( 4Φ4 ) εκηθνξηεγώλ 

ηύπνπ pick – up, κνλήο θακπίλαο θαη ελόο θαηλνύξγηνπ γεωξγηθνύ ειθπζηήξα κε ηα παξαθάηω 
παξειθόκελα: 

 Μαραίξη απνρηνληζκνύ 

 Κιαξθ 

 Αιαηηέξα 
Ο ζπλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζό ηωλ 
269.000,00 € κε Φ.Π.Α..  

 

ΣΟΥΦΛΙ  14/01/2019 

             

Η Σπληάμαζα 

 

 

Κνηζάλε Ειέλε 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΕ3 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ,  

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
 

ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ                                                   ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ (ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ)                                               

Αξ. κειέηεο :_2_/2019 
   

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜ. ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ 

  
ΣΜΗΜΑ 1- ΔΚΚΑΦΔΑ - 

ΦΟΡΣΩΣΗ 
      

1 Εθζθαθέαο - Φνξηωηήο 1 80.645,16 80.645,16 

2 
Σπλνδεπηηθόο εμνπιηζκόο 
εθζθαθέα - θνξηωηή 
(βξαρόζθπξα) 

1 6.451,61 6.451,61 

      ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1: 87.096,77 

  
ΣΜΗΜΑ 2 - ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ 

ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ 4Υ4 
      

1 Ηκηθνξηεγό κνλνθάκπηλν 4Φ4 2 22.580,645 45.161,29 

      ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 2: 45.161,29 

  
ΣΜΗΜΑ 3 – ΓΔΩΡΓΙΚΟ 

ΔΛΚΤΣΗΡΑ 
      

1 Γεωξγηθόο ειθπζηήξαο 1 62.096,77 62.096,77 

2 
Σπλνδεπηηθόο εμνπιηζκόο 
γεωξγηθνύ ειθπζηήξα (καραίξη) 

1 8.225,82 8.225,82 

3 
Σπλνδεπηηθόο εμνπιηζκόο 
γεωξγηθνύ ειθπζηήξα 
(πηξνλνθόξν (θιαξθ)) 

1 5.645,16 5.645,16 

4 
Σπλνδεπηηθόο εμνπιηζκόο 
γεωξγηθνύ ειθπζηήξα 
(αιαηηέξα) 

1 8.709,67 8.709,67 

      ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 3: 84.677,42 

          

ΤΝΟΛΟ: 216.935,48 

ΦΠΑ 24%: 52.064,52 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 269.000,00 

 
ΟΤΦΛΙ  14 / 01 / 2019 

 
ΟΤΦΛΙ 14  / 01  / 2018 

 

 
H ΤΝΣΑΞΑΑ 

   

   
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

   
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ Σ.Τ. 

ΟΤΦΛΙΟΤ  

 
Κοηζάνη Δλένη 

   

 
Πολιηικόρ Μησανικόρ  

   

   
Γοςπίδηρ Αθανάζιορ  

 

   
Dr. Πολιηικόρ Μησανικόρ - 

Απσαιολόγορ   
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΔΡΓΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 
ΔΡΓΟΤ, ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 
(ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ) 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 269.000,00 € (καδί κε ΦΠΑ ) 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ΥΡΗΗ: 2019 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

1. ΔΚΚΑΦΔΑ - ΦΟΡΣΩΣΗ 

 

Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα, πξννξίδεηαη, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηδηαίηεξα γηα 
θαηαζθεπέο, εθζθαθέο, θνξηψζεηο θαη ζπληήξεζε έξγσλ. 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη 
απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο. 

Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε ηνπιάρηζηνλ, δεθηέο ζα γίλνληαη ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη ίζεο ή 
κεγαιχηεξεο απφ ηελ δεηνχκελε ηηκή. 

Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ δελ επηηξέπεηαη απφθιηζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηνπ 5% 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Σα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 

Α. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

1. Γενικά, ηύπορ, μέγεθορ 

Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα είλαη ηειείσο θαηλνχξγην, πξψηεο ρξήζεο, έηνπο θαηαζθεπήο ην 
νπνίν ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θαη’ ειάρηζην ίζν κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 
ή κεηαγελέζηεξν, γλσζηνχ θαη εχθεκνπ εξγνζηαζίνπ, εθ ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά 
ηχπσλ θαη δηαδεδνκέλνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά. 

Η ιεηηνπξγία ησλ εμαξηήζεσλ ηεο ηζάπαο θαη ηνπ θνξησηή ζα είλαη πδξαπιηθέο γηα απηφ ε 
απαίηεζε πδξαπιηθήο ηζρχνο-πίεζεο, ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ε πιένλ ηζρπξή. 

Σν πιαίζην ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κνλνθφκκαην, ρσκαηνπξγηθνχ ηχπνπ θαη ζα έρεη κφληκα 
ηνπνζεηεκέλνπο κεραληζκφ θνξηψζεσο ζην εκπξφζζην κέξνο θαη κεραληζκφ εθζθαθήο ζην 
νπίζζην κέξνο, κε ελζσκαησκέλν πιαίζην πνδαξηθψλ ζηεξίμεσο (λα επηζπλάπηεηαη απαξαηηήησο 
ζρέδην ηνπ πιαηζίνπ ή θσηνγξαθία). 

Σν βάξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο κε πιήξε εμάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 8Σ θαζψο 
ζα πξέπεη λα επηρεηξεί θαη ζε ρψξνπο κε δηακνξθσκέλα εδάθε (πιαηείεο, πάξθα, θιπ) έηζη ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε θαηαπφλεζε ή θζνξά ηνπο. 
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Σν κεράλεκα πξννξίδεηαη θαη γηα ρξήζε κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη γηα απηφ ην ιφγν νη 
δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ: 

 

Μήθνο ζε ζέζε πνξείαο 5,70κ. 

Ύςνο κπνχκαο καδεκέλεο ζε ζέζε 
πνξείαο  

3,5κ. 

Μέγηζην πιάηνο κε ηνλ θάδν θφξησζεο 2,35κ. 

 

Θα εθηηκεζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή εδαθηθή αλνρή ηνπ κεραλήκαηνο (λα δνζεί ε ζρεηηθή 
απφζηαζε). 

 

2. Κινηηήπαρ 

Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) θπιίλδξσλ πδξφςπθηνο, λέαο 
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο Stage IV/T4F, ππεξηξνθνδνηνχκελνο, κε ζχζηεκα ςχμεσο αέξα 
(intercooler), ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ θνηλνχ απινχ (common rail), ειεθηξνληθά 
ειεγρφκελνο, νλνκαζηηθήο ηζρχνο πεξίπνπ 110HP.  

Θα εθηηκεζνχλ ηδηαίηεξα, θαη ζα αμηνινγεζνχλ αλάινγα, θηλεηήξεο κε ηε κεγαιχηεξε ξνπή 
ζηξέςεσο. 

Θα βαζκνινγεζνχλ ζεηηθά θηλεηήξεο νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή ηνπ 
ίδηνπ ηνπ κεραλήκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα θαη ε κέγηζηε απφδνζε ηνπ 
κεραλήκαηνο σο ζχλνιν. 

 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί δηάγξακκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξα κε ηηο 
θακπχιεο ηζρχνο θαη ξνπήο ζηξέςεσο.  

Λφγσ ηεο θχζεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηειεί θαζεκεξηλά ην κεράλεκα, ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο 
θαπζίκνπ ζα είλαη πάλσ απφ 140lt επί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ηελ κεγαιχηεξε απηνλνκία 
ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Σν θίιηξν αέξα ζα πξέπεη λα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηά πξνηίκεζε θπθισληθφ. Θα εθηηκεζεί ε 
χπαξμε πξνθίιηξνπ, ε χπαξμε πξνεηδνπνηεηηθήο ιπρλίαο ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ κεραλήκαηνο 
γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ αέξα. 

 

3. Τδπαςλικό ζύζηημα 

Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζσ εκβνινθφξαο αληιίαο 
κεηαβιεηήο παξνρήο, γηα εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη θαιχηεξε ζπζρέηηζε παξνρήο/πίεζεο. Η 
πδξαπιηθή πίεζε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 250 BAR. Δπίζεο, ε πδξαπιηθή παξνρή ηεο αληιίαο ζα 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 160 lt/min. 

 

4. Δπιμέποςρ μησανολογικά ςζηήμαηα 

α. ύζηημα μεηάδοζηρ κίνηζηρ, ηελική κίνηζη. 

Η κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη κέζσ κεηαηξνπέα ξνπήο ζηξέςεσο (TORQUE CONVERTER) θαη απαξαίηεηα 
κε απηφκαην θηβψηην ηαρπηήησλ κε ειεθηξνυδξαπιηθή επηινγή ζρέζεσλ (AUTOSHIFT). Σν απηφκαην θηβψηην 

ηαρπηήησλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε, νκαιή θαη πξννδεπηηθή αιιαγή ηαρπηήησλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ 
κεραλήκαηνο. Γηπιφ δηαθνξηθφ (εκπξφο-πίζσ) κε ηειηθή θίλεζε κέζσ κεησηήξσλ ζηξνθψλ ζηα άθξα θαη 

ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο. Να αλαθεξζνχλ ν αξηζκφο ησλ ηαρπηήησλ θαη ε αληίζηνηρε ηαρχηεηα πνξείαο.  

Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε θηβψηην ηαρπηήησλ ην νπνίν ζα δίλεη 
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ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) ηαρχηεηεο κπξνζηά θαη ηέζζεξηο (4) ηαρχηεηεο πίζσ. 

Η ηειηθή ηαρχηεηα εκπξνζζνπνξείαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40ρικ/ψξα.  

 

χζηεκα θχιηζεο  

Να αλαθεξζνχλ: 

 Ο ηχπνο ηεο ηειηθήο κεηάδνζεο θίλεζεο ζηνπο εκπξφζζηνπο θαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο. 
 Σχπνο δηαθνξηθψλ. 

 

Διαζηηθά 

Διαζηηθά βηνκεραληθνχ ηχπνπ (industrial).  

 

β. ύζηημα διεύθςνζηρ 

Θα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηηκνληνχ, ζα είλαη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο θαη ζα επελεξγεί ζηνπο 
εκπξφζζηνπο ηξνρνχο. Να δνζεί ε κηθξφηεξε δπλαηή αθηίλα ζηξνθήο, απφ ηνχο εκπξφζζηνπο 
ηξνρνχο, κεηαμχ πεδνδξνκίσλ. 

Απαξαίηεηα, ηα αθξφκπαξα ηνπ ηηκνληνχ ζα βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εκπξφζζηνπ άμνλα έηζη 
ψζηε λα κελ είλαη εππαζή ζε δεκηά απφ ρηππήκαηα κε αληηθείκελα θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
θφξησζεο. 

 

γ. ύζηημα πέδηζηρ 

Σα θξέλα ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πδξαπιηθά δηπινχ θπθιψκαηνο θαη ζα ππάξρνπλ ζηεγαλά 
πνιιαπιψλ δίζθσλ θξέλα κε ςχμε ειαίνπ ζηνλ νπίζζην άμνλα. 

Να αλαθεξζεί, ε δηάκεηξνο δίζθνπ θαη ε επηθάλεηα ηξηβήο. Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα επελεξγεί θαηά 
πξνηίκεζε θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο γηα απνηειεζκαηηθφ θξελάξηζκα ηνπ κεραλήκαηνο ζε θάζε 
πεξίπησζε. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο πέδεζεο ζηνλ πίζσ άμνλα, ή ζηνπο δχν 
άμνλεο θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εκπινθήο θαη απεκπινθήο ηνπ εκπξφζζηνπ 
δηαθνξηθνχ θαηά ηελ πέδε. 

Απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ζηνλ νπίζζην άμνλα αλά ηξνρφ κε μερσξηζηά πεληάι. 

Δπηπιένλ ζα ππάξρεη κεραληθφ θξέλν ζηάζκεπζεο. Γηα ιφγνπο πξφζζεηεο αζθάιεηαο ν δίζθνο 
(δηζθφθξελν) ζηνλ νπνίν εθαξκφδεη ην θξέλν ζηάζκεπζεο, ζα πξέπεη λα είλαη εληειψο 
αλεμάξηεηνο απφ ην θχξην ζχζηεκα πέδεζεο ιεηηνπξγίαο. 

 

5. Δξαπηήζειρ 

α. ύζηημα θόπηωζηρ - θοπηωηή 

ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα έρεη ηνπνζεηεζεί εμάξηεζε θνξησηή πδξαπιηθήο 
ιεηηνπξγίαο, πςειψλ απαηηήζεσλ θαη ζα απνηειείηαη απφ δπν βξαρίνλεο, ηνλ θάδν θφξησζεο θαη 
ηνπο πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο ιεηηνπξγίαο. 

Οη βξαρίνλεο ηνπ θνξησηή ζα είλαη θάζεηνη ζηνλ θάδν θφξησζεο θαη ζα ιεηηνπξγνχλ κε 
πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο, απαξαίηεηα επί πνηλή απνθιεηζκνχ δχν (2) γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ θάδνπ, 
θαη απαξαίηεηα δχν (2) γηα ηελ αλχςσζή ηνπ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε αληαπφθξηζε, ζα 
βειηηψλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζίαο θαη ζα δηακνηξάδνληαη καδί κε ηνπο βξαρίνλεο ην βάξνο αλαηξνπήο 
ηνπ θάδνπ. 

 

Ο θάδνο θνξησηή ζα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1.0 m³. 
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Ύςνο θφξησζεο ζηνλ πείξν: 3,40κ. ηνπιάρηζηνλ. 

Η κέγηζηε δχλακε εθζθαθήο ζην δφληη ηνπ θάδνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6500kgf ελψ ε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα 

ζην κέγηζην χςνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3000 θηιά. 

ην κεράλεκα ζα ππάξρεη θαη δεχηεξν ρεηξηζηήξην, απαξηηδφκελν απφ πδξαπιηθφ θχθισκα αλακνλήο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θάδνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ζθνχπαο θιπ. 

 

β. ύζηημα εκζκαθήρ - ηζάπα 

ην πίζσ κέξνο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη πξνζαξκνζκέλε εμάξηεζε εθζθαθέα. Θα είλαη 
πξνζαξκνζκέλε επί εηδηθήο βάζεο (γιπζηέξαο) πνπ ζα επηηξέπεη ηελ πιεπξηθή κεηαηφπηζε απηήο, 
δεμηά-αξηζηεξά θαηά 1.0 κ. πεξίπνπ ζπλνιηθά.  

Ο βξαρίνλαο ηεο ηζάπαο ζα είλαη απαξαίηεηα ηειεζθνπηθφο (επεθηεηλφκελνο). Ο θάδνο εθζθαθήο 
ηεο ηζάπαο ζα είλαη πιάηνπο 60 εθ. ηνπιάρηζηνλ πνπ ζα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ πείξν 
ζηήξημεο, θαηά ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή γσλία, απαξαίηεηε γηα ξηδφθνκα. Να αλαθεξζεί ε κέγηζηε 
γσλία πεξηζηξνθήο θάδνπ.  

Σν ζχζηεκα πεξηζηξνθήο ηεο ηζάπαο, ζα είλαη απαξαίηεηα θιεηζηνχ ηχπνπ, έηζη πνπ ζα 
εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε πξνθχιαμε απφ θαθψζεηο, πέηξεο, ρψκαηα θιπ. 

Σν βάζνο εθζθαθήο κε αλαπηπγκέλε ηε κπνχκα, ζα είλαη πεξίπνπ 5,5κ.  

Σν κέγηζην χςνο θφξησζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5 κ. 

Η δχλακε εθζθαθήο ζην λχρη ηνπ θάδνπ ζα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή θαη φρη κηθξφηεξε απφ 6000 
kgf. 

Θα βαζκνινγεζεί ε φζνλ ην δπλαηφλ κηθξφηεξε απφζηαζε εθζθαθήο απφ ην πιαίζην ηνπ 
κεραλήκαηνο. Να δνζεί ε ζρεηηθή κέηξεζε. 

 

γ.Yδπαςλική βπασόζθςπα βάξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 300 θηιψλ. Η βξαρφζθπξα ζα 
πξέπεη λα επηηπγράλεη κέγηζηε ζπρλφηεηα θξνχζεσλ ηνπιάρηζηνλ 900 θξνχζεηο/ιεπηφ. Η ελέξγεηα 
θξνχζεο ζα είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή, θαη φρη κηθξφηεξε ησλ 950J επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

ΛΟΙΠΔ ΔΞΑΡΣΗΔΙ ΔΡΓΑΙΑ 

Σν κεράλεκα ζα θέξεη απαξαίηεηα εξγνζηαζηαθή πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε γηα ηε ιεηηνπξγία 
πδξαπιηθήο βξαρφζθπξαο θαη ινηπψλ πδξαπιηθψλ εμαξηήζεσλ φπσο δνλεηηθή πιάθα, εηδηθνί θάδνη, 
θιπ.  

 

Η κπνχκα ηνπ εθζθαθέα ζα θέξεη ζηελ άθξε ηεο ηαρπζχλδεζκν γηα ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε 
αιιαγή ησλ εμαξηήζεσλ φπσο θάδσλ, ζθχξαο, θιπ. 

 

6. Καμπίνα και άλλα ζηοισεία 

H θακπίλα ηνπ ρεηξηζηή, ζα είλαη κεηαιιηθή, θιεηζηνχ ηχπνπ, αζθαιείαο ROPS/FOPS κε δπν (2) 
πφξηεο δηέιεπζεο θαη κεγάια αλνηγφκελα παξάζπξα, κε ζχζηεκα ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη air 
condition. 

Η θαηαζθεπή ηεο θακπίλαο ζα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε άλεζε θαη νξαηφηεηα ηνπ ρεηξηζηή. 

Όινη νη ρεηξηζκνί θαη ε νδήγεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλνληαη απφ ην ίδην θάζηζκα πνπ ζα είλαη 
ξπζκηδφκελν κε ζχζηεκα ακνξηηζέξ γηα ηελ απνξξφθεζε θξαδαζκψλ θαη ζα πεξηζηξέθεηαη ζε 
θάζε επηζπκεηή ζέζε εξγαζίαο. 
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Θα δηαζέηεη πιήξεο ηακπιφ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο, έλδεημεο θαη ειέγρνπ, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα 
γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη απνθπγή βιαβψλ.  

Δπίζεο ζα δηαζέηεη δνξπθνξηθφ ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε ηελ 
ειάρηζηε απφθιηζε ζε κέηξα. Δπηπιένλ ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηαδίδεη ζε απνκαθξπζκέλν ρξήζηε 
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

Πιήξεο ειεθηξηθφ ζχζηεκα θσηηζκνχ γηα λπθηεξηλή εξγαζία (εκπξφο-πίζσ) θαη θσηηζκφ πνξείαο 
ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα KOK. Θα θέξεη αθφκα εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο δεμηά θαη αξηζηεξά 
παινθαζαξηζηήξεο (εκπξφο-πίζσ) θαη αιεμήιην. 

 

8.Aξιοπιζηία 

Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απνηειεί ν βαζκφο ππεξεπάξθεηαο θαη 
αλεχξεζεο αληαιιαθηηθψλ ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ είδνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά θαζψο θαη ν αξηζκφο 
ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή (ηνπ ίδηνπ ή παξφκνηνπ ηχπνπ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ, θαζψο θαη ε δηαγσγή ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη ε 
νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο.  

Λνηπέο εμαξηήζεηο γηα κειινληηθφ εμνπιηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο. Η ζπκβαηφηεηα κεραλήκαηνο κε 
ινηπέο εμαξηήζεηο θαη ε νκνηνγέλεηα απηψλ απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή, ζα ιεθζεί ηδηαίηεξα ππ’ 
φςηλ γηα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνπηζηία θαη παξαγσγηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

Β. ΔΓΓΤΗΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ - ΠΑΡΑΓΟΗ 

1.Eγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 

Σνπιάρηζηνλ γηα 12 κήλεο. Απαξαίηεηα ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζα γίλεηαη ζηνλ ηφπν πνπ 
εξγάδεηαη ην κεράλεκα θαη ε κεηάβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζα γίλεηαη, εληφο ην πνιχ 5 εκεξψλ, απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο. 

 

2. ςνηήπηζη – Ανηαλλακηικά 

Να δεισζεί ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά, φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
απαηηνπκέλσλ αληαιιαθηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε γηα κηα δεθαεηία θαη ε έθπησζε πνπ ζα ηπγράλεη ν 
θνξέαο επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ. 

 

3. Υπόνορ παπάδοζηρ 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα είλαη 
κεγαιχηεξνο ησλ εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε 
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΙΑ (ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΝΣΤΠΑ) 

Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ θαη ζπληεξεηψλ, ζα γίλεη επαξθψο, θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηεο παξαιαβήο, ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε βάζε ηα ζρεηηθά έληππα, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ. 

Σα έληππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα είλαη: 

Βηβιίν νδεγηψλ, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 
9001:2008 ηφζν ηνπ πξνκεζεπηή φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

ΓΔΝΙΚΑ 

Κακία πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη γεληθά γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξφηεηαο, αξθεί ηα 
παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, γηα 
ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο. Με πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαπέξα δηαδηθαζίαο, ηα ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα ζηνηρεία 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

2. ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟ ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ ΣΤΠΟΤ PICK-UP 4X4. 

 

1) Γενικά σαπακηηπιζηικά 

Σν ππφ πξνκήζεηα φρεκα ζα είλαη θαηλνχξην. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 
ηηο παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηα ηερληθά ηνπ ζηνηρεία ζα πξνθχπηνπλ απφ 
ηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Σν ππφ πξνκήζεηα φρεκα ζα είλαη ηχπνπ 
pick up εκηθνξηεγνχ κε αλνηρηή θαξφηζα θαη ζα έρνπλ θακπίλα κε δχν πφξηεο πνπ αλνίγνπλ πξνο 
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε (πξνο ηα εκπξφο). Όια ηα κέξε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 
θαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν ηνπο κε αζθάιεηα θαη ηε κέγηζηε επειημία θαη επζηάζεηα, θάησ 
απφ δπζρεξείο εδαθνινγηθέο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα 

θέληξν βάξνπο ηνπ νρήκαηνο ζα βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ ζεκείν θάησ απφ ζπλζήθεο 
θνξηίνπ. Η ελ γέλεη θαηαζθεπή ησλ νρεκάησλ , θαζψο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
εμνπιηζκνχ (ζάιακνο επηβαηψλ, θιηκαηηζκφο θ.α) ζα γίλεη απφ εξγνζηάζηα κε πνιπεηή πείξα ζε ελ 
ιφγσ θαηαζθεπέο πνπ ζα παξέρνπλ απνδεδεηγκέλα ηε δπλαηφηεηα παξνρήο άκεζεο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ζηελ Διιάδα. Σν ππφ πξνκήζεηα φρεκα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
θαζξέπηεο , ερεηηθφ ζψκα, θάξν ρξψκαηνο θίηξηλν, θσηηζηηθά ζψκαηα γηα ηελ νπηζζνπνξεία, θαη 
ηελ αλαγξαθή ηνπ ινγφηππνπ « ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ». Σν φρεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
ππνρξεσηηθά: 

1. Δξγαιεηνζήθε κε εξγαιεία ζπρλήο ρξήζεο 

2. Ππξνζβεζηήξα θαηά Κ.Ο.Κ πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηχπν. 

3. Πιήξεο κεηαιιηθφ θαξκαθείν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

4. εηξά εγρεηξηδίσλ ζπληεξήζεσο θαη θάζε άιιν βνήζεκα ζηελ Διιεληθή. 

5.Πιήξε εθεδξηθφ ηξνρφ κεηά ηνπ ειαζηηθνχ. 

Σν φρεκα ζα πξέπεη λα έρεη έγθξηζε ηχπνπ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν. 

 

2) Πλαίζιο – αμάξωμα 

Σν ακάμσκα ησλ νρεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηζρπξφ κε θαηάιιειεο εληζρχζεηο , αλζεθηηθφ ζηελ 
ζηξέςε, άθακπην θαη επεμεξγαζκέλν θαηάιιεια γηα ηελ αληηζθσξηαθή ηνπ πξνζηαζία 
θαηαζθεπαζκέλν εμνινθιήξνπ απφ ραιπβδνέιαζκα. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη κεγάιε αληνρή θαη 
πξνζηαζία θαη θαηάιιειν γηα ηελ νδήγεζε ζε νπνηνδήπνηε νδφζηξσκα. 

 

3) Κινηηήπαρ 

Ο θηλεηήξαο ζα βξίζθεηαη ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο 4- 
θχιηλδξνο ζε ζεηξά, άκεζνπ ςεθαζκνχ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ EURO 5 , 
θπβηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 2.000 cm3 θαη 
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ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 150 HP. 

 

4) Μεηάδοζη κίνηζηρ 

Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα πεξηιακβάλεη πιήξσο ζπγρξνληζκέλν ρεηξνθίλεην θηβψηην κε 
ηνπιάρηζηνλ πέληε ηαρχηεηεο γηα ηελ εκπξφο θίλεζε θαη κία γηα ηελ πίζσ. χζηεκα κεηάδνζεο 
4Υ4. Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη μεξάο ηξηβήο πδξαπιηθνχ ηχπνπ, κνλφδηζθνο. 

 

5) ύζηημα Γιεύθςνζηρ 

Σν ζχζηεκα δηεχζπλζεο ζα είλαη κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε. 

 

6) ύζηημα πέδηζηρ 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη πδξαπιηθφ, δηπινχ θπθιψκαηνο θαη ζα επελεξγεί επί φισλ ησλ 
ηξνρψλ. Δκπξφο: ζα ππάξρνπλ αεξηδφκελα δηζθφθξελα Πίζσ: Σάκπνπξα. Θα ππάξρεη θαηαλεκεηήο 
πίεζεο ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο αλάινγα κε ην θνξηίν. Η πέδε ζηάζκεπζεο ζα είλαη κεραληθή θαη 
ζα επελεξγεί επί ησλ νπηζζίσλ ηξνρψλ. Θα δηαζέηεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ (ABS) κε 
ειεθηξνληθή θαηαλνκή θαηαλνκή πέδεζεο (EBD) ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ην ζχζηεκα 
βειηηζηνπνηψληαο ηελ θαηαλνκή ηεο δχλακεο πέδεζεο ζε θάζε ηξνρφ, ψζηε λα αληηζηαζκίδνληαη 
ηα δηαθνξεηηθά θνξηία. 

 

7) Ηλεκηπικό ζύζηημα 

Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ελαιιάθηε 12 V, άλσ ησλ 60 Α θαη κπαηαξία 12 V. Οη 
θαισδηψζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ζα είλαη άξηζηα κνλσκέλεο θαη ζα θέξνπλ ηελ αλάινγε 
ζήκαλζε. 

 

8) Βάπορ οσήμαηορ. 

Σν βάξνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ ζα πξέπεη λα ηνπιάρηζηνλ 1000 θηιά. 

 

9) Θάλαμορ σειπιζμού (καμπίνα οδήγηζηρ) 

Ο ζάιακνο ρεηξηζκνχ ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, κε πξνζηαζία θαηά ηεο αλαηξνπήο, θαηά ηεο 
πηψζεο αληηθεηκέλσλ, ερνκνλσκέλε θαη ζεξκνκσλνκέλε. Θα έρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 
νξαηφηεηα θαη βειηησκέλν αεξνδπλακηθφ ζπληειεζηή. Δληφο ηνπ ζαιάκνπ ζα ππάξρνπλ 
εζσηεξηθφο θσηηζκφο ξπζκηδφκελν θάζηζκα νδεγνχ, θάζηζκα ζπλνδεγνχ. Σα θαζίζκαηα ζα θέξνπλ 
δψλεο αζθαιείαο θαη ζα είλαη επελδπκέλα κε χθαζκα κεγάιεο αληνρήο ή πιαζηηθφ πνπ ζα κπνξεί 
λα θαζαξίδεηαη, ζα ππάξρνπλ αεξφζαθνη νδεγνχ , ζπλνδεγνχ θαη πιεπξηθνί. Δληφο ηνπ ζαιάκνπ ζα 
ππάξρνπλ ξαδηφθσλν, αλεμήιηα , εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθνχ θαζξέπηεο , ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ 
A/C, ην νπνίν ζα δηαζέηεη θίιηξα θαζαξηζκνχ αέξα, ζα δηαζέηεη επίζεο θαη ερεηηθφ ζψκα , ελψ ζα 
δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαιείαο immobilaizer ή άιιν ζχζηεκα κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα. ηα φξγαλα 
ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη φια απηά πνπ πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν αζθαιήο 
ρεηξηζκφο ηνπ νρήκαηνο αιιά θαη ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε (θσο θηλδχλνπ) γηα ηπρφλ βιάβε γηα 
φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ. Όινη νη παινπίλαθεο ζα είλαη αζθαιείο θαη ζα θέξνπλ παινθαζαξηζηήξεο 
εκπξφο κε ζχζηεκα θαζαξηζκνχ κε εθηνμεπκέλν λεξφ. Θα ππάξρεη θιεηδαξηά αζθαιείαο πνπ κε 
απηή ζα θιεηδψλεη ν ζάιακνο. Ο ζάιακνο ζα πξέπεη λα έρεη ππνζηεί δνθηκέο ζχγθξνπζεο (crash 
test) θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά πξφηππα. 

 

10) Δπιπλέον ζηοισεία 
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Πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο λα παξαδψζεη ζηελ ππεξεζία καο, ηελ 
άδεηα θπθινθνξίαο ηα φπνηα ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ζα πξνζθνκηζηεί έγθξηζε ηχπνπ 
ηνπ νρήκαηνο απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο κε θξνληίδα θαη 
έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ νδήγεζε ηνπ 
νρήκαηνο θαη ηελ ζπληήξεζε. Όια ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα prospectus ζα είλαη ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα θαηά ην δπλαηφ.  

Με δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα 5 
πέληε ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε δηάζηεκα 3 κελψλ θαη πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά. 

Η εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 12 κήλεο θαη πξέπεη λα νξίδεηαη 
ζηελ πξνζθνξά. 

Όιεο νη απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο θαηά CE, ISO EURO IV ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. πνπ 
αθνξνχλ ηελ φιε θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο. 

Κάζε πξνκεζεπηήο πξέπεη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιιεη ζπλεκκέλα κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ην απαξαίηεην εηδηθφ έληππν. ην έληππν ζα αλαγξαθνχλ ηα παξαθάησ: 

1) Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη έηνο 

2) Σχπνο νρήκαηνο θαη είδνο θαηαζθεπήο 

3) Κπιηλδξηζκφο θηλεηήξα, αξηζκφο θαη δηάηαμε θπιίλδξσλ. 

4) Μέγηζηε ηζρχο θηλεηήξα ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2005/55/ΔΚ ή θαηά ISO 1585, ζηηο ίδηεο ή 
αληίζηνηρεο 

ζηξνθέο 

5) Μέγηζηε ξνπή ζηξέςεο θηλεηήξα (δηάγξακκα ηζρχνο – ξνπήο) ζηηο αληίζηνηρεο ζηξνθέο 

6) Μέγηζηνο αξηζκφο ζηξνθψλ θηλεηήξα 

7) ρέζε ζπκπίεζεο 

8) Αλψηαηε ηαρχηεηα νρήκαηνο 

9) ηνηρεία αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (πξφηππα , νδεγίεο θ.ι.π) 

10) χζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ, θαηαλάισζε θαη ρσξεηηθφηεηαο απνζήθεο θαπζίκνπ 

11)Σχπνο θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, δηαθνξηθνχ θαη ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 

12) Γηαζηάζεηο ειαζηηθψλ, ηχπνο κάξθα, ην έηνο παξαγσγήο θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

13) Σχπνο ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη πέδεζεο 

14) Σχπνο, ηάζε θαη ρσξεηηθφηεηα ζπζζσξεπηή θαη έληαζε ελαιιαθηήξα 

15) Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο νρήκαηνο 

16) Μεηαμφλην θαη ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην έδαθνο 

17) Ίδην βάξνο νρήκαηνο θαη σθέιηκν θνξηίν 

18) Σχπνο θαζηζκάησλ θαη επέλδπζε ηνπο 

19) Δξγαιεία νρήκαηνο. 

 

3. ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΔΛΚΤΣΗΡΑ (ΣΡΑΚΣΔΡ) 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
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Ο ππφ πξνκήζεηα γεσξγηθφο ειθπζηήξαο-ηξαθηέξ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξειθφκελνπ 
ήηνη καραίξη, θιαξθ θαη αιαηηέξα , πξννξίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο πξαζίλνπ θαη ηδηαίηεξα 
γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε δηαθφξσλ πιηθψλ θαζψο θαη γηα εξγαζίεο απνρηνληζκνχ θαηά ηε 
ρεηκεξηλή πεξίνδν. Σν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα είλαη θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, πξφζθαηεο 
θαηαζθεπήο, ζα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ Δ.Δ., 
ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, ηελ πξνζηαζία 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηηο Διιεληθέο & δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη.  Ο γεσξγηθφο 
ειθπζηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 100Hp θαη ππνρξεσηηθά θαη νη δχν 
άμνλέο ηνπ ζα είλαη θηλεηήξηνη (4Υ4) . 

Γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θαηάιιεισλ παξειθφκελσλ κεραλεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ αιιά 
θαη ηπρφλ άιισλ κειινληηθά ζα θέξεη πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηξηψλ ζεκείσλ θαηεγνξίαο ΙΙΙ. Ο 
ειθπζηήξαο ζα δηαζέηεη θαη δπλακνδφηε πνπ ζα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ. Σν ππφ πξνκήζεηα 
κεράλεκα ζα είλαη αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ θαηαζθεπαζηή πνπ λα αληηπξνζσπεχεηαη ζηε ρψξα καο 
θαη λα δηαζθαιίδεη αμηφπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηθαλφ απφζεκα αληαιιαθηηθψλ. Οη δηαζηάζεηο, 
ηα βάξε θαηά άμνλα ηα κεραληθά κέξε θαη ηα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία απηνχ πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Κ.Ο.Κ θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Ο.Κ. 

Σν φρεκα πξέπεη λα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα 
ΚΟΚ θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ερεηηθά 
ζψκαηα. Αθφκα ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ’ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή 
ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 
ηνπ νρήκαηνο ζηελ Διιάδα. 

Απνθιίζεηο 

Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη νπζηψδεηο θαη απαξάβαηεο,ε ηπρφλ χπαξμε 
απφθιηζεο ζα ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 

1. ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΑ 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ηνπ ειθπζηήξα ζα πξέπεη λα είλαη ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, 
ελαξκνληζκέλνο κε ηελ Κνηλνηηθή νδεγία 2000/25/Δ.Κ. φπσο ηζρχεη ζήκεξα φζνλ αθνξά ηηο 
εθπνκπέο θαπζαεξίσλ θαη ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 100 HP . Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο λα δηαζέηεη 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο αληιίαο πεηξειαίνπ ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε απφδνζε 
ηνπ θηλεηήξα θαηά ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ θνξηίνπ πνπ έρεη λα ππεξληθήζεη. Δπηζπκεηφ είλαη λα 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο απμήζεσο ηεο ηππνδπλάκεσο ηνπ θηλεηήξα, κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, θαηά 10 ή θαη πεξηζζφηεξνπο ίππνπο θαηά ηελ πνξεία ή θαηά 
ηελ θίλεζε εμαξηεκάησλ εξγαζίαο κέζσ ηνπ δπλακνδφηε (ΡΣΟ). ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 
ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα πνπ ζα αμηνινγεζεί ζα είλαη ε αξρηθή. Όια ηα κέξε ηνπ θηλεηήξα πνπ 
απαηηνχλ ζπληήξεζε ή επηζεψξεζε (θίιηξα, κπαηαξίεο, ηκάληεο, ζηφκηα πιεξψζεσο, ζεκεία 
ειέγρνπ θιπ) ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα κε εχθνιν ηξφπν. Δπίζεο γηα επθνιφηεξε ζπληήξεζε 
ν ηκάληαο ηεο θηεξσηήο ζα πξέπεη λα θέξεη κεραληζκφ απηφκαηεο ηαλχζεσο (ηεληψκαηνο). Με ηελ 
πξνζθνξά ζα δνζνχλ αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, ησλ απνδφζεσλ ηνπ, δηαγξάκκαηα ηζρχνο-
ξνπήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. Δηδηθφηεξα γηα ην ζέκα ηεο θαηαλάισζεο λα δνζνχλ ζρεηηθά 
ζηνηρεία φπσο π.ρ. δηαγξάκκαηα, εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ θιπ. 

 

2. ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΓΟΗ 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη ρεηξνθίλεην ή εκηαπηφκαην θαη ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έμη(6) 
θχξηεο ηαρχηεηεο φπσο επίζεο λα δηαζέηεη ειεθηξνυδξαπιηθή ξεβέξζα γηα ηελ εκπξφο –πίζσ 
θίλεζε ρσξίο ηελ ρξήζε ζπκπιέθηε. Η κέγηζηε ηαρχηεηα πνξείαο ζα πξέπεη λα θζάλεη ηα 40 Κm/h. 

 

3. ΓΤΝΑΜΟΓΟΣΗ 





 

Σελίδα 48 

Θα βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ειθπζηήξα θαη ζα εκπιέθεηαη θαη ζα απεκπιέθεηαη κε ηελ 
βνήζεηα ειεθηξνυδξαπιηθνχ ρεηξηζηεξίνπ κέζσ ζπκπιέθηε πνιιαπιψλ δίζθσλ θιεηζηνχ ζε ινπηξφ 
ιαδηνχ ή άιινπ αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηζπκεηφ είλαη φπσο νη ζηξνθέο ηνπ ΡΣΟ λα παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο αλεμαξηήησο ηνπ θνξηίνπ ηνπ 

θηλεηήξα. Σν ΡΣΟ ζα εξγάδεηαη ζηηο 540 θαη ζηηο 1000 ζηξ/ιεπηφ. Δπηζπκεηφ είλαη λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα λα εξγάδεηαη θαη ζηηο 540 Δ ζηξνθέο. 

 

4. ΑΞΟΝΔ 

Καη νη δπν άμνλεο, ηνπ ειθπζηήξα ζα είλαη θηλεηήξηνη (4Υ4).Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα δηαζέηεη 
ζχζηεκα γηα ηελ βέιηηζηε, θάζε θνξά, πξφζθπζε ζην έδαθνο. Ο νπίζζηνο άμνλαο ζα είλαη βαξέσο 
ηχπνπ κε κεησηήξεο ζηξνθψλ ζηηο πιήκλεο ησλ ηξνρψλ. Σφζν ν εκπξφζζηνο φζν θαη ν νπίζζηνο 
άμνλαο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζχζηεκα αλαζηνιήο ηνπ δηαθνξηζκνχ 100% ελ θηλήζεη κε 
ειεθηνυδξαπιηθφ ζχζηεκα. Ηιεθηνυδξαπιηθά επίζεο ζα εκπιέθεηαη θαη ζα απνζπκπιέθεηαη ε 
θίλεζε απφ ηνλ 

εκπξφζζην άμνλα. Δπηζπκεηφ είλαη επίζεο λα ππάξρεη ηφζν γηα ηελ αλαζηνιή ηνπ δηαθνξηζκνχ φζν 
θαη γηα ηελ εκπινθή ηεο ηεηξαθίλεζεο δπλαηφηεηα κφληκεο ή απηφκαηεο επηινγήο. Καηά ηελ 
απηφκαηε επηινγή ε αλαζηνιή ηνπ δηαθνξηζκνχ θαη ε εκπινθή – απεκπινθή ηεο ηεηξαθίλεζεο λα 
εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ειθπζηήξα, ηελ γσλία ζηξνθήο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε κηθξφηεξε δπλαηφηεηα θζνξά ζηα ειαζηηθά, ζηα εκηαμφληα θαη 
κηθξφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

 

5. ΤΣΗΜΑ ΠΔΓΗΗ 

Θα θέξεη πδξαπιηθά δηζθφθξελα ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο, θιεηζηά ζε ινπηξφ ιαδηνχ. Καηά 
πξνηίκεζε ηα δηζθφθξελα ζα είλαη δηπιψλ δίζθσλ. Δπίζεο επηζπκεηφ είλαη φπσο θαηά ηελ πέδεζε 
λα ζπκπιέθεηαη απηνκάησο ν εκπξφζζηνο άμνλαο ψζηε λα επηηπγράλεηαη πέδεζε θαη κε ηνπο 4 
ηξνρνχο. Η επηθάλεηα ηξηβήο πεδήζεσο ζα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή. Σν κεράλεκα ζα θέξεη επίζεο 
κεραληθφ ζχζηεκα πεδήζεσο θαηά ηε ζηάζκεπζε (ρεηξφθξελν). 

 

6. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Σν ζχζηεκα δηεπζχλζεσο ζα είλαη πδξνζηαηηθφ. Η αληιία ηνπ πδξαπιηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
δηεπζχλζεσο ζα είλαη ίδηα κε ηελ αληιία πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ειθπζηήξα. Η δηάκεηξνο ηνπ 
θχθινπ κηαο πιήξνπο ζηξνθήο ηνπ ειθπζηήξα ζα πξέπεη λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

 

7. ΤΓΡΑΤΛΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Θα θέξεη πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηξηψλ ζεκείσλ, θαηεγνξίαο ΙΙΙ, γηα ηελ αλάξηεζε θαηάιιεισλ 
παξειθφκελσλ κεραλεκάησλ. Θα δηαζέηεη θαηάιιεια ειεθηξνυδξαπιηθά ρεηξηζηήξηα κε ηα νπνία 
ζα εμαζθαιίδεηαη ν απφιπηνο έιεγρνο ησλ παξειθφκελσλ κεραλεκάησλ. Θα πξέπεη νπσζδήπνηε 
λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ξπζκίζεσο ψζηε ην βάζνο λα κελ ππεξβαίλεη θάπνην επηζπκεηφ φξην. Θα 
δηαζέηεη βαιβίδεο εμσηεξηθψλ εξγαζηψλ δηπιήο ελέξγεηαο κε μερσξηζηά ρεηξηζηήξηα θαη ηνπιάρηζηνλ 
ηξία (3). Η αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ε κέγηζηε 
δπλαηή. [ ηελ πξνζθνξά ζα δίλεηαη αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 
ρεηξηζηεξίσλ ηνπ κεραλήκαηνο. Να δνζνχλ επίζεο ζηελ πξνζθνξά ζηνηρεία γηα ηελ αληιία ηνπ 
πδξαπιηθνχ (είδνο, παξνρή θαη πίεζε)] 

 

8. ΘΑΛΑΜΟ ΥΔΙΡΙΜΟΤ  

Θα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο ηεο Δ.Δ. Θα θέξεη 2 ζχξεο κε 
αληηνιηζζεηηθά ζθαινπάηηα, 2 εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο θαη έλα εζσηεξηθφ, παινθαζαξηζηήξεο 
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κπξνζηά θαη πίζσ, ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε θίιηξα θαζαξηζκνχ ηνπ αέξα. Ο ζάιακνο ζα ζηεξίδεηαη 
πάλσ ζε εηδηθφ ζχζηεκα αλαξηήζεσο κε ακνξηηζέξ θαη ζηλεκπιφθ γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ 
θξαδαζκψλ. Θα θέξεη πιήξε ςεθηαθφ πίλαθα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπηζπκεηφ είλαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγσλζεο βιαβψλ. Σν 
θάζηζκα ηνπ ρεηξηζηή ζα πξέπεη λα είλαη αλαπαπηηθφ, κε αεξαλάξηεζε ξπζκηδφκελε αλάινγα κε ην 
βάξνο ηνπ ρεηξηζηή. Θα ξπζκίδνληαη επίζεο ε θιίζε, ηνπ θαζίζκαηνο, ηεο πιάηεο, ησλ 
ππνβξαρηφλσλ, φπσο επίζεο θαη ην χςνο ηνπ θαζίζκαηνο. [ ηελ πξνζθνξά λα δνζεί αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θακπίλαο φπσο ζήθεο ληνπιαπάθηα θ.ι.π.] 

 

9. ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Σν κεράλεκα ζα θέξεη πιήξε ζεηξά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. Θα θέξεη επίζεο 

6 πξνβνιείο εξγαζίαο (4 κπξνζηά θαη 2 πίζσ). 

Ο ζπζζσξεπηήο ηνπ νρήκαηνο δελ ζα ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε (maintenance free).Θα ππάξρεη 
ξεπκαηνδφηεο γηα 

ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα. 

 

10. ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ 

α)Μαραίξη απνρηνληζκνχ γηα κπξνζηηλφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα κε πδξαπιηθή κεηαηφπηζε 

 Πιάηνο 2,5 κέηξα 

 Πιάηνο εξγαζίαο 2,1-2,5 κέηξα 

 Βάξνο 420 θηιά 

 Διαηήξηα απνθφξηεζεο θξαδαζκψλ 

 Τδξαπιηθή θιίζε 

 Ρπζκηδφκελα πφδηα ζηήξημεο 

 Κιίζε καραηξηνχ 30ν  

 Ύςνο καραηξηνχ 770κκ 

 Φψηα θαη ζεκαίεο ζήκαλζεο 

 Αληαιιαθηηθά καραίξηα απφ Hardox 

  

β) Κιαξθ γηα πίζσ πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηξηψλ θηλήζεσλ 

 1ε θίλεζε – αλχςσζε 

 2ε θίλεζε – θιίζε 

 3ε θίλεζε – άλνηγκα πηξνχλαο 

 Αλπςσηηθή ηθαλφηεηα 1500 θηιά 

 Μέγηζην χςνο 250 εθαηνζηά 

 2 αιπζίδεο αλχςσζεο 

 1 αιπζίδα αζθαιείαο 

 Έιμε ηξηψλ ζεκείσλ 

 Τδξαπιηθή κπνπθάια δηπιήο δξάζεο 

Γ) Αιαηηέξα ρσξεηηθφηεηαο 0,82 κ3 

 Πιάηνο δηαζθνξπηζκνχ 1,90 κέηξα 

 Βάξνο 370 θηιά 

 Απαξαίηεηε ηππνδχλακε 70 ίππνη 

 Δζσηεξηθή ζράξα γαιβαληδέ 

 Δληζρπκέλεο ηζηκνχρεο 

 παζηήξαο κε δφληηα αλνμείδσηα 

 Γηαλνκέαο κε ξπζκηδφκελα πηάηα 

 2 ηκάληεο γηα ξχζκηζε δφζεο 

 Τδξαπιηθά ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα δηαζθνξπηζκνχ 

 Αλνμείδσηεο βίδεο 





 

Σελίδα 50 

Σα παξαπάλσ παξειθφκελα ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, ζα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ CE θαη 
ζα είλαη ελαξκνληζκέλα κε ην πξφηππν ΔΝ 12761 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.  

 

11.ΔΛΑΣΙΚΑ 

Θα έρνπλ αληνρή αλάινγε κε ην ζπλνιηθφ θνξηίν ησλ αμφλσλ.Θα πξέπεη λα έρεη κεγάια ειαζηηθά 
φπσο πεξίπνπ θαη πίζσ γηα λα θηλείηαη εληφο θαη εθηφο ησλ νδψλ. 

 

12.ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ 

Σν κεράλεκα ππνρξεσηηθά ζα ζπλνδεχεηαη απφ: 

(α) Βηβιίν νδεγηψλ, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 

 

13.ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

Σν κεράλεκα επηζπκεηφ είλαη λα ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά ζπλήζσλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 
ζπληεξήζεσο. Να δνζεί ζρεηηθή θαηάζηαζε. 

 

14.ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

Γήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) ρξφληα. 

 

15.ΔΓΓΤΗΗ 

Γήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην πιήξεο φρεκα 
πνπ ζα είλαη 12 κελψλ, (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε 
εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Αγνξαζηή, ηελ 
αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ 
ρεηξηζκφ). 

 

16.ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ο πξνκεζεπηήο ξεηά αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο 
ζηνλ ηξφπν ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο.  

 

17.ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα δίλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή 
ππνζηήξημε 

ηεο Δηαηξίαο ηνπ γηα ηελ άξηηα ηερληθή ππνζηήξημε ησλ κεραλεκάησλ ζε ζέξβηο θαη αληαιιαθηηθά. 

 

18.ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΔΩ 

Η ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ πνπ εδξεχεη ζηελ Γεκνηηθή 
Δλφηεηα νπθιίνπ κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή (επί πνηλή απνθιεηζκνχ). Σν φρεκα 
ζα παξαδνζεί ζηνλ Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ηνπο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα 
ζπκπεξηιακβάλνπλ φια ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θιπ. ( επίπνηλή 
απνθιεηζκνχ). O ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ 
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηεο επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο 





 

Σελίδα 51 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ζα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ 
ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

 

19.ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
νρήκαηνο, Prospectus (ηερληθά θπιιάδηα) απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα δεινχκελα ηερληθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζρεδηαγξάκκαηα ή ζρέδηα απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα ηερληθά 
ζηνηρεία θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ νρεκάησλ θαζψο θαη νη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 
ηνπ νρήκαηνο, ηα εηδηθά ζθαξηθήκαηα (φπνπ έρνπλ δεηεζεί), πίλαθαο ησλ εξγαιείσλ θάζε 
νρήκαηνο πνπ ζα παξαδνζνχλ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε 
ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Μεηαθνξψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. ε θάζε ηερληθή πξνζθνξά 
(ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) κε πνηλή κε απνδνρήο ηεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε 
ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη (θπζηθή ππνγξαθή, κε γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φρη απαξαίηεηε ε ςεθηαθή 
ππνγξαθή,) θαη ζα πηζηνπνηείηαη απφ κεραλνιφγν κεραληθφ, εγγεγξακκέλν ζην ηερληθφ 
επηκειεηήξην Διιάδνο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεη πιήξσο ηελ ηερληθή επζχλε γηα 
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

 

ΟΤΦΛΙ  14 / 01 / 2019 
  

ΟΤΦΛΙ  14  / 01  / 2019 

 

H ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

   

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 
Γ/ΝΗ Σ.Τ. ΟΤΦΛΙΟΤ 

Κοηζάνη Δλένη 

   Πολιηικόρ Μησανικόρ  

  
 

 
  

Γοςπίδηρ Αθανάζιορ  

 

  

Dr. Πολιηικόρ Μησανικόρ - 
Απσαιολόγορ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 52 

 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΔΡΓΟ: 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 
ΔΡΓΟΤ, ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 
(ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ) 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 269.000,00 € (καδί κε ΦΠΑ ) 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ΥΡΗΗ: 2019 

ΑΡΙΘ.ΜΔΛΔΣΗ :    2/2019  Ημεπομηνία: 14-01-2019  

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  

 

ΆΡΘΡΟ 1 
Αληηθείκελν ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (.Τ) 

Σν ηεχρνο ηεο Γ..Τ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ πξνο 

ηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα γίλεη ε πξνκήζεηα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 
ΆΡΘΡΟ 2 

Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ηε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) 
εθζθαθέα – θνξησηή, ελφο 4Υ4 θνξηεγνχ κνλήο θακπίλαο θαη ελφο γεσξγηθνχ ειθπζηήξα κε ηα 

παξειθφκελα  
 

ΆΡΘΡΟ 3 
πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Πξνκήζεηαο - εηξά ηζρχνο απηψλ 

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη ε εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο ηα παξαθάησ: 
• Σν ζπκθσλεηηθφ 

• Η παξνχζα δηαθήξπμε 
• Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

• Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνκήζεηαο 

• Οη νξηδφκελεο θαη ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Μειέηεο 
• Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 
ΆΡΘΡΟ 4 

Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο 
Η πξνκήζεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Γεκφζην Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηνλ Ν.4412/2106 θαη ηελ ινηπή ζρεηηθή Δζληθή θαη Κνηλνηηθή 

λνκνζεζία θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 
 

ΆΡΘΡΟ 5 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο 
πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ 24%, δίλεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 
72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 





 

Σελίδα 53 

Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο - Πνηληθέο ξήηξεο 

Ο Μέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο γηα 

ηνλ εθζθαθέα – θνξησηή απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, γηα ην 4Υ4 θνξηεγφ κνλήο 
θακπίλαο ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γηα ηνλ γεσξγηθφ 

ειθπζηήξα ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
 

ΆΡΘΡΟ 7 

Έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ 
Αλ γίλεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο ή ν Αλάδνρνο δελ 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ή ηηο γξαπηέο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο ζα θεξπρζεί 
έθπησηνο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 
ΆΡΘΡΟ 8 

Πιεκκειήο θαηαζθεπή 
Δάλ ηα ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηα δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή 

θαθνηερλίεο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 9 
Φφξνη - Σέιε – Κξαηήζεηο – Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο θαη θξαηήζεηο πνπ 
ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκέξα εμφθιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. 

 
ΆΡΘΡΟ 10 

Σξφπνο Πιεξσκήο 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, κε ηελ έθδνζε 

εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ (ηηκνιφγην). Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ζα αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε. 
 

ΆΡΘΡΟ 11 

Παξνρή Τπεξεζηψλ – πληήξεζε 
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ νρήκαηνο ν πξνκεζεπηήο, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ζα πξέπεη λα 

ζηείιεη εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ άκεζε επηζθεπή φπνπ απηφ 
είλαη δπλαηφ ή δηαθνξεηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βιάβεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ κεραλήκαηνο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ εάλ απηφ απαηηείηαη. 

 
ΆΡΘΡΟ 12 

Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Παξαιαβή 
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή, πνπ ζα ζπζηαζεί 

εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ θαη ζα αθνξά ηελ ηερληθή, πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο, ε 
επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ ππφ πξνκήζεηα 

κεραλήκαηνο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ 
κέξνο, ππνζχλνιν ε ζχλνιν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, παξνπζηάζεη βιάβε, απηή 

επηζθεπάδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο . Γηα ην εχινγν ηνπ ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο 
ησλ δεκηψλ νξίδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Μεηά ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή άκεζα γίλεηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή κε ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ Οξηζηηθνχ Πξσηνθφιινπ 

Παξαιαβήο (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο), ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΗΜΟΤ. Δάλ ε 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

Δ.Π. ηνπ ΓΗΜΟΤ κέζα 30 εκέξεο απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ζεσξείηαη φηη ε νξηζηηθή παξαιαβή 
ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα ηφηε θαη κφλν εθφζνλ παξέιζνπλ νη 30 εκέξεο κεηά απφ εηδηθή ελφριεζε ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη δελ δηελεξγεζεί ε ζρεηηθή παξαιαβή εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, κε θάζε επηθχιαμε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ΓΗΜΟΤ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε 
κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ απνζήθε ηνπ ΓΗΜΟΤ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχηνπ. ε πεξίπησζε πνπ 

παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 
νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζηνλ ΓΗΜΟ θαη δελ έρεη ιεθζεί ε ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή 

ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζηεί απηνδίθαηα. 
 

ΆΡΘΡΟ 13 
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Υξφλνο εγγχεζεο 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο κεηξνχκελνο απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο απηνχ, θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ 
πξνζθέξνληα θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έλα (1) έηνο θαη γηα ηα ηξία νρήκαηα κεραλήκαηα 

αλεμαξηήησο σξψλ ιεηηνπξγίαο ή ρηιηνκέηξσλ αληίζηνηρα. 
 

ΆΡΘΡΟ 14 

Αληαιιαθηηθά 
Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηνλ ρξφλν πνπ δεζκεχεηαη 

λα 
αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζέξβηο. 

 
ΆΡΘΡΟ 15 

Παξάδνζε 
Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ κε πηλαθίδεο 

θπθινθνξίαο, άζηθηα θαη ρσξίο δεκηέο. 

      
      

 
ΟΤΦΛΙ  14 / 01 / 2019 
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Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
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Γ/ΝΗ Σ.Τ. 
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