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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία ΔΘΞΡΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΛΑΥ 

Α.Φ.Ξ. 99751013 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ ΥΩΥΡΧ ΦΑΧΤΡΞΕΟΕΩΥ 50 

Σόλθ ΜΑΦΩ ΑΧΑΛΑ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 25200 

Χϊρα ΕΝΝΑΔΑ 

Μωδικόσ ΟUTS EL632 

Φθλζφωνο 2693360135 

Φαξ 2693360150 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  a.orditi@ddachaias.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1 Μα Αγγελικι Ρρδίτθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://ddachaias.gr/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναιΔΗΞΡΥ ΔΧΦΙΜΗΥ ΑΧΑΛΑΥ και ανικει ςτθν Γενικι κυβζρνθςθ – ΧποτομζασΡ.Φ.Α 

  

Μφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

Υτοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου a.orditi@ddachaias.gr . 

β) Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα (portal) του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασhttps://ddachaias.gr/ και από το Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων 
(ΜΘΞΔΘΥ) 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του άρκρου 117 του ν. 4412/16, εμπίπτει ςτισ διατάξεισ 
του βιβλίου Ι και είναι «κάτω των ορίων». 

Φο κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θπλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Ρ διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ και ςυγκεκριμζνα Υϊςου 
Φαυρομενεοσ 50 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Χπουργείο Εςωτερικϊν, 
ΦΞΘΞΑΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΩΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ Σ.Δ.Ε. κωδικόσ: ΥΑΕ 055 2017ΥΕ05500010.Θ 

                                                             
 

https://ddachaias.gr/
https://ddachaias.gr/
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δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον με Μ.Α.: 64-7132.0002 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ. 

Θα χρθματοδοτθκεί μζςω του προγράμματοσ «Φιλόδθμοσ II. 

Θ ςφμβαςθ είναι ενταγμζνθ ςτο Σρόγραμμα «ΦΙΝΡΔΘΞΡΥ ΙΙ»«Σρομικεια οχθμάτων».Σρόγραμμα 
Δθμοςίων Επενδφςεων - Σ.Δ.Ε. ΧΣ. ΕΥΩΦΕΤΙΜΩΟ ΥΑΕ 055 2017ΥΕ05500010ποςό 69.998,00 € 

Για τθν εν λόγω ςφμβαςθ ζχει εκδοκεί θ με αρικ. Σρωτ.:8208/16-9-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ, με α/α 286 του μθτρϊου δεςμεφςεων και ΑΔΑΞ: 20REQ007319409. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ «Σρομικεια Ρχθμάτων». Θ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι 
τμιματα. 

Σιο ςυγκεκριμζνα : 

ΦΞΘΞΑ ΕΙΔΡΥ ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΞΕ 
Φ.Σ.Α. 24% 

CPV 

Α Ξεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό 
διπλοκάμπινο  4x4, ανοικτοφ τφπου 

17.360,00 34113000-2 

Β Ξεταχειριςμζνο  αναρροφθτικό ςάρωκρο 38.998,00 34144431-8 

Γ Ξεταχειριςμζνο  IXE τφπου SUV 4Χ4 13.640,00 34113000-2 

 

Αναλυτικότερα, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του οχιματοσ περιγράφονται ςτθν από 13/07/2020 Ξελζτθ τθσ 
Χπθρεςίασ και ςυγκεκριμζνα ςτισ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ, θ οποία αποτελείαναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Φα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : .34113000-2 και 341444431-8 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν Ξελζτθ που 
ςυντάχκθκε από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Διμου ςτα Σαραρτιματα Ι & ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ιςοφται με το χρονικό διάςτθμα, που αναφζρεται ωσ χρόνοσ 
παράδοςθσ του προσ προμικεια είδουσ από τθν προςφορά του αναδόχουκαι δεν κα μπορεί να 
υπερβαίνει τουσ ζξι μινεσ. 

Φοκριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θπλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Σροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι όλα τα τμιματα. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 69.998,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΣΑ: 56.450,00€  ΦΣΑ : 13.548,00€). 

 

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 
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ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

 τθσ παρ. Η του Ο. 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 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Χπουργοφ 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 ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

 του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

 του ν. 4555/2018 (Αϋ 133/19.7.2018) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ 
και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον 
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ 
διατάξεισ.», 

 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” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Σ.Σ., 

 τθσ με αρ. 57654/2017 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215/2017 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  
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 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. 

 

Μακϊσ και:  

- τθν υπ’ αρικ. 13/7/2020μελζτθ που ςυντάχκθκε από τθ Δ/νςθΦεχνικϊν Χπθρεςιϊν του Διμου  
- τον προχπολογιςμό του Διμου οικ. Ζτουσ 2020 και ςυγκεκριμζνα τθν πίςτωςθ υπό Μ.Α. 64-7132.0002. 
- το πρωτογενζσ αίτθμα που καταχωρικθκε ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων 

λαμβάνοντασ ΑΔΑΞ 20REQ007218537 
- το υπ’ αρικ. πρωτ. 7690/3-9-2020 τεκμθριωμζνο αίτθμα του διατάκτθ 
- τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ του Διμου φψουσ 69.998,00. € θ οποία αφοφ καταρτίςκθκε και 

εγκρίκθκε από τον Σροϊςτάμενο Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν (Σ.Ρ.Χ.), υπεγράφθ από τον διατάκτθ ο 
οποίοσ ενζκρινε τθ δαπάνθ και διζκεςε τθ ςχετικι πίςτωςθ ςε βάροσ του Μ.Α. 64-7132.0002 Υτθ 
ςυνζχεια ζλαβε αρικμό πρωτ.: 8208/16-9-2020, καταχωρικθκε με α/α 286 ςτο Ξθτρϊο Δεςμεφςεων 
ζτουσ 2020, καταχωρικθκε ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων ωσ ζγκριςθ του 
πρωτογενοφσ αιτιματοσ λαμβάνοντασ ΑΔΑΞ 20REQ007319409  

- τθν υπ’ αρικ.169/2020. Απόφαςθ τθσ Ρικονομικισ Επιτροπισ του Διμου (ΑΔΑ: Ψ1ΧΩΩ9Ο-7ΩΕ) περί 
ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και του ςυνόλου τθσ  13/07/2020 μελζτθσ κακϊσ και κατάρτιςθσ 
των όρων διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

 

Ρι ενδιαφερόμενοι που κα ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να κατακζςουν τθν προςφορά με 
τον πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν ςυνζχεια, ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν διεφκυνςθ Υϊςου Φαυρομενζωσ 50 Μάτω Αχαΐα Φ.Μ. 25200 ζωσ τθν 8/12/2020, 
ϊρα 15:00 Σροςφορζσ που κα υποβάλλονται μετά τθν παραπάνω προκεςμία κα κεωροφνται 
εκπρόκεςμεσ και κα επιςτρζφονται χωρίσ να ανοιχκοφν. 

 

ΦΡΣΡΥΧΣΡΒΡΝΗΥΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

 

ΗΞΕΤΡΞΗΟΙΑΕΟΑΤΠΗΥ 
ΧΣΡΒΡΝΗΥΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

 

ΜΑΦΑΝΗΜΦΙΜΗ 
ΗΞΕΤΡΞΗΟΙΑ 

ΜΑΙ ΩΤΑ 
ΧΣΡΒΡΝΗΥ 

ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

 

ΗΞΕΤ/ΟΙΑ ΜΑΙ 
ΩΤΑ 

ΑΣΡΥΦΤΑΓΙΥΗΥ 
ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

 

ΥΩΥΡΧ ΦΑΧΤΡΞΕΟΕΩΥ 50 

ΜΑΦΩ ΑΧΑΛΑ 

Φ.Μ. 25200 

 

24/11/2020 

 

8/12/2020 

15:00 

 

9/12/2020 

11:00 

Ρ φάκελοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να κατατίκεται είτε αυτοπροςϊπωσ από νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 
πρόςωπο, είτε να αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ. Υε περίπτωςθταχυδρομικισ αποςτολισ, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουνπρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
διεξάγει τον διαγωνιςμό, τοαργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται 
παραπάνω. Θανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊνπου αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν 
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καπαραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμακι αν θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. Φάκελοι που δεν ζχουν αποςτολζα δεν καπαραλαμβάνονται. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν περίπτωςθαπϊλειασ φακζλων που ςτζλνονται 
ταχυδρομικά. Ματά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτοάρκρο 11 του ΣΔ 118/2007. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό 
Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).  

Σερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του 
Ο. 4412/2016 :  

Επίςθσ, θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσόπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κακϊσ και όλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα καταχωρθκοφν ςτο διαδίκτυο, ςτθνιςτοςελίδα 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.dimosdimaion.gr 

 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων του παρόντοσ ι τυχόν επαναλθπτικοφ βαρφνουν τον ανάδοχο-προμθκευτι. 
Υε περίπτωςθ ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τθν 
ανακζτουςα αρχι. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ 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. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimosdimaion.gr/
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2. ΓΕΟΙΜΡΙ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΗΥ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  κατά ςειρά ιςχφοσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ υπ’ αρίκμ. 10773/23-11-2020 Διακιρυξθ   

2. θ υπ’ αρικ. …10774/23-11-2020 προκιρυξθ 

3. θ υπ’ αρικ. …………. Σερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτισ εφθμερίδεσ 
……………………… 

4. το Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΦΕΧΔ]   

5. θ υπ’ αρικ. 13/7/2020 μελζτθ τθσ Δ/νςθσΦεχνικϊν Χπθρεςιϊν του Διμου 

6. 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 

Ρι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ α) είτε ςτον διαδικτυακό 
ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισhttps://ddachaias.gr/, β) είτε ςτα γραφεία των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Ρι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία 
και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα 
αρχι, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα 
ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Φαχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ 
να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 
 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται είτε θλεκτρονικά (ςτο θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο a.orditi@ddachaias.gr  είτε ςτα γραφεία των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν τθσ Α.Α., το αργότερο 
ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα. 

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

α) ταν, 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) ταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

ταν 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 

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Φυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

https://ddachaias.gr/
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(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφαςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφαςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Φα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα 
ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο των 
προςφερόμενων πλαιςίων των οχθμάτων, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊννα 
κατατεκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι. Ξποροφν ωςτόςο, να υποβάλλονται 
ςε άλλθ γλϊςςααλλά πρζπει υποχρεωτικά ναςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικάι χρθματοδοτικά 
ιδρφμαται αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/2016 (Α'13)που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο 
Σαρακατακθκϊν 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. 

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

Ρι 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.Ξ. 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. 

Ρ ανωτζρω όροσ ότι «θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ,» δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ ςφςταςθσ γραμματίου του 
Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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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 Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, 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. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ 

3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον, ςφμφωνα με τοάρκρο 19 παρ. 4 του 
ν.4412/16. 

 

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 φψουσ 2% (επί 
τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ χωρίσ Φ.Σ.Α.)που ανζρχεται ςτο ποςό ανά τμιμα ωσ εξισ:  

ΦΞΗΞΑ ΕΙΔΡΥ ΣΡΥΡ ΕΓΓΧΗΥΗΥ 

Α Ξεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό διπλοκάμπινο  
4x4, ανοικτοφ τφπου 

280,00€ 

Β Ξεταχειριςμζνο  αναρροφθτικό ςάρωκρο 629,00€ 

Γ Ξεταχειριςμζνο  IXE τφπου SUV 4Χ4 220,00€ 

 

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

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

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 

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. 
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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.  ταν 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/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 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 Μοινοτιτων 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/ΔΕΧ του 
Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (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/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 
τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 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 Ρδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 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/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ρ 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.  

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

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

Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

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

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ 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 οικονομικόσ φορζασζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ 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 Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3 Ματ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασδεν 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. Αποκλείεταιαπό τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό 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  





 

Υελίδα 14 

(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 θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  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. Ρ οικονομικόσ φορζασ 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. 

2.2.3.6. Ρικονομικόσ 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. Φα 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. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. Ρικονομικόσ 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. 
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Μριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Ρι 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.   

Ρι 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 Σαράρτθμα XI του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, 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.  

Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Δεν απαιτείται για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται, όπωσ προβλζπεται ειδικότερα από τθν Φεχνικι Ξελζτθ του 
Σαραρτιματοσ Ι και τθν Ειδικι Υυγγραφι Χποχρεϊςεων του Σαραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ: 

α) να διακζτουν το κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό και υπθρεςίεσ για τθν τεχνικι εξυπθρζτθςθ, 
επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ των οχθμάτων κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ 

β) να διακζτουν άδεια λειτουργίασ εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου για τθν τεχνικι υποςτιριξθ των υπό 
προμικεια ειδϊν για τισ επιςκευζσ, ςυντθριςεισ, αποκαταςτάςεισ. 

γ) να ςυμμορφϊνονται με τα απαιτοφμενα πρότυπα, όπωσ αναλυτικά και ειδικότερα περιγράφονται ςτα 
Σαραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ. 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

ςον αφορά τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ οι οικονομικοί 
φορείσ απαιτείται να διακζτουν τα πιςτοποιθτικά, όπωσ αυτά ηθτοφνται ςτθν τεχνικι μελζτθ των 
Σαραρτθμάτων Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

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

 ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ  
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Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων  

Υτο πρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που προςφζρει τθ δάνεια εμπειρία, πρζπει να μθ ςυντρζχει 
λόγοσ αποκλειςμοφ από εκείνουσ που περιγράφονται ςτο άρκρο «Αποκλειςμόσ Χποψθφίων (Άρκρα 73 & 
74 του Ο.4412/2016)». 

Φα αποδεικτικά μζςα που πιςτοποιοφν τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τον οικονομικό φορζα 
που προςφζρει τθ δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και  ελζγχονται κατά το ςτάδιο πριν τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ μαηί με τα δικαιολογθτικά του ςυμμετζχοντα φορζα. Υε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που προςφζρει τθ δάνεια εμπειρία του, θ 
Ανακζτουςα απαιτεί από τον προςωρινό ανάδοχο να τον  αντικαταςτιςει 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Σροσ 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. 4 του ν. 4412/2016 Φυποποιθμζνο 
Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Σαράρτθμα  ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Φο ΦΕΧΔκαταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ματευκυντιριασ Ρδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΡΠΦΒ-ΑΜΘ). Φο ΦΕΧΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr) 

Υε 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 Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ), 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. 

Φο ΦΕΧΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Φυποποιθμζνο Ζντυπο 
Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Φο 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 παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Υτθν 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 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Ρ 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. 

Ρι 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 Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Υθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, πουνα ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β)για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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 Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Φο 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Φα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 
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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 Εςόδων. 

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Σρογραμματιςμοφ και Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Υχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του 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.  Ξζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται 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. 

Ρι 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 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

και 

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

Η υπεφκυνθ διλωςθ κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

B. 2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν 
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. 

Ρι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Ρργανιςμοφ Φοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
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εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3.Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

1. για τθν περίπτωςθ α’ υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτουν το κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό και υπθρεςίεσ 
για τθν τεχνικι εξυπθρζτθςθ, επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ των οχθμάτων κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

2. για τθν περίπτωςθ β’ άδεια λειτουργίασ εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου ςτθν Ελλάδα από τον αρμόδιο 
φορζα ςε ιςχφ κατάλλθλθ για τισ επιςκευζσ και ςυντθριςεισ, όπου απαιτοφνται, ςτο πλαίςιο τθσ τεχνικισ 
υποςτιριξθσ των οχθμάτων.  

3. για τθν περίπτωςθ γ’ τα κατάλλθλα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν ςυμμόρφωςθ με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κατάλλθλα 
ζγγραφα που αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα και τισ οδθγίεσ, όπωσ περιγράφονται 
ειδικότερα ςτθν τεχνικι μελζτθ. 

Β.6.Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Υτισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΞΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7.Ρι 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 Σαραρτιματοσ VII του 
Σροςαρτιματοσ 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.  
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Υτα 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 καταλλθλόλθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 

Β.8. Ρι 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.9.Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Φο κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θπλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισκαι κα προκφψει αποκλειςτικά βάςει των κάτωκι ποιοτικϊν κριτθρίων 
: 

ΦΞΘΞΑ Α&ΦΞΘΞΑ Γ 

ΜΤΙΦΗΤΙΑ ΑΟΑΘΕΥΗΥ 
ΙΧΕ τφπου SUV4Χ4 & ΗΞΙΦΡΤΦΗΓΡΧ4Χ4 

Α/Α ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΑΟΑΘΕΥΗΥ  
ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ 

(Μ) 
ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΗΥ 

ΒΑΤΧΦΗΦΑΥ (%) (ς) 

1 Αμάξωμα 100-120 4,00 

2 Μινθτιρασ – Ιςχφσ, Τοπι Υτρζψθσ 100-120 15,00 

3 Υφςτθμα πζδθςθσ 100-120 6,00 

4 Υφςτθμα Αναρτιςεων 100-120 6,00 

5 Υφςτθμα Ξετάδοςθσ κίνθςθσ 100-120 6,00 

6 Υφςτθμα πζδθςθσ 100-120 15,00 

7 Μαμπίνα οδιγθςθσ 100-120 6,00 

8 Φροχοί - Ελαςτικά 100-120 6,00 

9 Αεριςμόσ – Air condition 100-120 6,00 

10 Εγγφθςθ Μαλισ Νειτουργίασ 100-120 20,00 

11 Χρόνοσ Σαράδοςθσ 100-120 10,00 

  

ΥΧΟΡΝΡ 100,00 

ΦΞΘΞΑ Β 
 

ΜΤΙΦΗΤΙΑ ΑΟΑΘΕΥΗΥ 
ΞΕΦΑΧΕΙΤΙΥΞΕΟΡΧ ΑΣΡΤΤΡΦΗΦΙΜΡΧ ΥΑΤΩΘΤΡΧ 

Α/Α ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΑΟΑΘΕΥΗΥ  
ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ 

(Μ) 
ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΗΥ 

ΒΑΤΧΦΗΦΑΥ (%) (ς) 

1 
Ξζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, διαςτάςεισ 
οχιματοσ 

100-120 15,00 

2 
Μινθτιρασ  ( ιςχφ- αντιρρυπαντικισ 
τεχνολογία) 

100-120 15,00 





 

Υελίδα 21 

3 Υφςτθμα μετάδοςθσ 100-120 10,00 

4 Μάδοσ απορριμμάτων 100-120 10,00 

5 Υφςτθμα ςάρωςθσ 100-120 10,00 

6 Υφςτθμα νεροφ 100-120 15,00 

7 
Νοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ  
ςυςτιματα αςφάλειασ 

100-120 5,00 

8 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 5,00 

9 
 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  

100-120 5,00 

10 
Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Φεχνικι 
υποςτιριξθ- Χρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων 
ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ ανταπόκριςθσ  
ςυνεργείου  

100-120 5,00 

11 Χρόνοσ παράδοςθσ  100-120 5,00 

  

ΥΧΟΡΝΡ 100,00 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ 
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Μάκε 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 κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και  προκφπτει από τον  τφπο:  

U=ς1.Μ1+ς2.Μ2+………..+ςν.Μν (τφποσ 1) 

όπου:  «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου  ανάκεςθσ Μν και ιςχφει  

ς1+ς2+..ςν=1 (100%)       (τφποσ  2) 

Μριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

Θ οικονομικι προςφορά (Ρ.Σ.) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία Uπροςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ 
προςφορά, από τον τφπο: 

λ = Ρικ.Σρ. 

U 

 

Σλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο 
λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν 
οποία το λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον παραπάνω τφπο που ακολουκεί. 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Σροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι όλα τα τμιματα., όπωσ προςδιορίηονται από τθν 
τεχνικι μελζτθ του Σαραρτιματοσ Ι και τθν Υυγγραφι Χποχρεϊςεων του Σαραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ.  

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. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1.Ρι ενδιαφερόμενοι που κα ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να κατακζςουν τθν 
προςφορά με τον πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν ςυνζχεια, ςτισ διοικθτικζσ 
υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν διεφκυνςθ Υϊςου Φαυρομενζωσ 50 Μάτω Αχαϊα Φ.Μ. 25200 ζωσ 
τθν 8/12/2020, ϊρα 15:00 Σροςφορζσ που κα υποβάλλονται μετά τθνπαραπάνω προκεςμία κα 
κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και κα επιςτρζφονται χωρίσ ναανοιχκοφν. 

Ρ φάκελοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να κατατίκεται είτε αυτοπροςϊπωσ από νόμιμαεξουςιοδοτθμζνο 
πρόςωπο, είτε να αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ. Υε περίπτωςθταχυδρομικισ αποςτολισ, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουνπρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
διεξάγει τον διαγωνιςμό, τοαργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται 
παραπάνω. Θανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊνπου αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν 
καπαραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμακι αν θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. Φάκελοι που δεν ζχουν αποςτολζα δεν καπαραλαμβάνονται. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν περίπτωςθαπϊλειασ φακζλων που ςτζλνονται 
ταχυδρομικά. Ματά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτοάρκρο 11 του ΣΔ 118/2007. 

2.4.2.2.Ρι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Σροσ τον Σρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Σροςφορά του ………….. 

για τθν προμικεια οχθμάτων με ανακζτουςα αρχι τον Διμο Δυτικισ Αχαΐασ 

και ςυγκεκριμζνα για 

το Φμιμα Α: Ξεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό διπλοκάμπινο 4x4, ανοικτοφ τφπου 

ι/και 

το Φμιμα Β: Ξεταχειριςμζνο αναρροφθτικό ςάρωκρο 

ι/και 

το Φμιμα Γ: Ξεταχειριςμζνο IXE τφπου SUV 4Χ4 

 

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

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Φεχνικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ τεχνικι 
προςφορά. Αν τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 
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κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ 
ενδείξεισ 

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

Ρι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

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. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ 

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Φ.Ε.Χ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΦΕΧΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ https://ddachaias.gr και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Σαράρτθμα ΙΙΙ), 

Φο ΦΕΧΔ υποβάλλεται φζροντασ μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ 
φορζα για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσαποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσεκπρόςωποσ 
αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικόεκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσεξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 

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

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

2.4.3.2Φεχνικι προςφορά 

H Φεχνικι Σροςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία καιζγγραφα που 
καλφπτουν όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθνανακζτουςα αρχι, όπωσ 
περιγράφονται ςτο τεφχοσ «Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ» τθσ μελζτθσ.Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θκαταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τααναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα Σαραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ. 

Ειδικότερα, κα πρζπει να περιλαμβάνει 

1. Φο υπόδειγμα τεχνικισπροςφοράσ με υπογραφι και ςφραγίδα του προςφζροντα, το οποίο πρζπει 
να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τον τρόπο, τθν τάξθ, τθν αρίκμθςθ και τα χαρακτθριςτικά που 
αναφζρονται ςτο κεφάλαιο «Φεχνικζσ προδιαγραφζσ» τθσ ςχετικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ 
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καιαποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, προκειμζνου να είναι άμεςα αξιολογιςιμθ θ 
προςφορά(Σαράρτθμα IVτθσ παροφςασ). 

2. λα τα απαραίτθτα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ (Σαραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ). Ρι τεχνικζσ προςφορζσ κα 
ςυνταχκοφν με τθν ίδια ςειρά αρίκμθςθσ των ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν, περιγράφοντασ 
τον προςφερόμενο τφπο αυτοκινιτου, με τον εξοπλιςμό του και με κάκε δυνατι λεπτομζρεια 
χωρίσ να αφινουν περικϊρια παρερμθνειϊν. 

3. Φθ Διλωςθ χϊρασ προζλευςθσ των προϊόντων (δεν απαιτείται για προϊόντα προζλευςθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 

 

Υτθν Φεχνικι Σροςφορά, με ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καμία αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ -
ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται μόνο ςτθν οικονομικι προςφορά. 

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

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που 
είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Ρι τελικζσ τιμζσ αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςθ των υποψθφίων αναδόχων για τθν υλοποίθςθ του 
αντικειμζνου τθσ παροφςασ. Φεκμαίρεται ότι για τον προςδιοριςμό τθσ οικονομικισ προςφοράσ οι 
υποψιφιοι ανάδοχοι ζχουν ςυνυπολογίςει και λάβει υπόψθ όλεσ τισ δαπάνεσ για τισ αμοιβζσ του 
προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν τουσ που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ και κάκε μορφισ ζξοδα που 
απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. Επιπλζον, ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι 
δαπάνεσ για φόρουσ, ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ, κόςτθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και λοιπά κόςτθ, με τα 
οποία τυχόν βαρφνεται ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ. 

Θ οικονομικι προςφορά κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του 
Σαραρτιματοσ V, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

Ρι 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 ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΧΤΩ 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 ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  
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Σροςφορά 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. 

Ξετά 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. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

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. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

 





 

Υελίδα 26 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σαραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ 

α) Θ ζναρξθ εξζταςθσ των προςφορϊν ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Σρόεδρο τθσ 
επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν, τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ. Θ παραλαβι μπορεί να 
ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ 
διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ 
παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Σρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων 
λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ρ Σρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο 
πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο 
φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, 
κατ’ εντολι του Σροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία 
του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παράγραφο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται 
δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από 
αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ο.4412/2016. 

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 

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

Ειδικότερα : 

α) αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Φο αρμόδιο 
όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.  

β) Υτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπι διαγωνιςμοφ) προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και 
βακμολόγθςθ μόνο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, 
των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται 
ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον Ο.4412/16 και 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. 

Ρι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ. 
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γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ που αποςτζλλεται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, οι 
φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα 
με τα ανωτζρω. 

δ) Φο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπι διαγωνιςμοφ) προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν 
προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ 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. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016 

Υτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ 
προςφορά, τότε θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν χαμθλότερθ οικονομικι τιμι. Αν και πάλι οι 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Φα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίου (Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ- Φεχνικι Σροςφορά, Ρικονομικι 
Σροςφορά) επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.  

Η άςκθςθ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, ενϊ κωλφει τθ ςφναψθ 
ςφμβαςθσ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Ξετά ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθν παρ. 3.1, αποςτζλλεται ςχετικι ςτον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ ΔΕΜΑ (10) θμερϊναπό τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά 
– αποδεικτικά μζςα, που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία τόςο για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφτθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ όςο και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 
- 2.2.8  αυτισ.  

Φα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υποβλικθκαν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει, εντόσ τθσ κατά τα ανωτζρω προβλεπόμενθσ 
προκεςμίασ των 10 θμερϊν, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται µε αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται 
ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν. Υτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ 
των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Η παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ 
περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του 
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άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του Ο. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 
και τθσ διαφάνειασ. 

Φο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά 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: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Φ.Ε.Χ.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. 

Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Φ.Ε.Χ.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 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρωκαι 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.  

Φα 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 προςφζρονταπου δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ.   

Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

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

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά.Φα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα κάτωκι: 
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α) παρζλκει άπρακτθ θπροκεςμία άςκθςθσ ζνςταςθσ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ επί τθσ ζνςταςθσ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ επί τθσ ζνςταςθσ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 372 του Ο. 4412/2016, 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλλει, υπεφκυνθ 
διλωςθ του Ο. 1599/86 που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του Ο. 4412/2016, ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 104 του ιδίου Οόμουκαι μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο (επιτροπι διαγωνιςμοφ),το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

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. Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Υτθν 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 ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106. 

3.4 Δλζηάζεηο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Μάκε 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 ζνςταςθ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ 
ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του.  

Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.  

Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το 
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΜΘΞΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και 
οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία 
μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11. Υτθν περίπτωςθ τθσ 
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Ξε τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, 
με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ 
εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Φο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Φο 
παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από 
το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Ματά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
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παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. 
Σζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

Φο παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

 

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  
(επιτροπι διαγωνιςμοφ), 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) 

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 ΦΣΑ, 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.Φο 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.  

Υε 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 ΦΣΑ.  

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 

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Ματά 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 Σαράρτθμα X του 
Σροςαρτιματοσ 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. Ρ 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. Ματά 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, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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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.  

ταν 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. 

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 Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ 
παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με τθν ζκδοςθ εξοφλθτικοφ λογαριαςμοφ (τιμολόγιο) και τθν 
κατάκεςθ όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτθν Ρικονομικι Χπθρεςία του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ.  

Ρ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ 
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα εξόφλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ του Φ.Σ.Α  

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.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Μράτθςθ 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 Σροδικαςτικϊν 
Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ. 

Ξε 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. Ρ 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 αντικείμενα 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, τθν Φεχνικι Ξελζτθ και τθν παράγραφο 
6.1. τθσ παροφςασ Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Υτον 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, 

5.2.2.  Αν το ςυμβατικό αντικείμενο 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 Ο.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΣΑ. Εάν τα ςυμβατικά αντικείμενα που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
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των ςυμβατικϊν αντικειμζνων που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ – παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των ςυμβατικϊν αντικειμζνων, 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. 

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

Ματά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 207 του Ο. 4412/2016. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), και κατά τα γενικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 203, 206, 
208, 207, 213 του Ο. 4412/2016, κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ (ανακζτουςα αρχι) μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. 

Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 
αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. 

Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν 
κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι 
από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή Δπίιπζε Γηαθνξώλ 

Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1.Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το όχθμα (οχιματα), όπωσ προβλζπεται ςτα Σαραρτιματα Ι 
και ΙΙ τθσ παροφςασ,ςτον χϊρο που κα του υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι μινεσ. Φα ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ βαρφνουν 
τον ανάδοχο. 

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των οχθμάτων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Υτθν 
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. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το όχθμα, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 

6.2  Παξαιαβή νρεκάησλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο νρεκάησλ 

6.2.1.H παραλαβι του οχιματοσ γίνεται από επιτροπζσ που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β 
του άρκρου 221 του Ο.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Ματά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ, διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ρ ποιοτικόσ ζλεγχοσ, γίνεται τουλάχιςτον με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  

• Ζλεγχοσ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων  

• Ξακροςκοπικόσ ζλεγχοσ  

• Ξθχανικι εξζταςθ  

• Σρακτικι δοκιμαςία  

• Μάκε άλλοσ τρόποσ που κεωρθκεί αναγκαίοσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραλαβισ  

• Υθμειϊνεται ότι για τθν οριςτικι παραλαβι του οχιματοσ, είναι αναγκαία θ ζκδοςθ τθσ απαιτοφμενθσ 
άδειασ κυκλοφορίασ, θ οποία κα γίνει με ενζργειεσ και ζξοδα του αναδόχου, ο οποίοσ κα μεριμνιςει για 
τθν εκπόνθςθ τθσ απαιτοφμενθσ μελζτθσ ειδικοφ ςκοποφ (εξοπλιςμοφ – υπερκαταςκευισ-πλαιςίου) και 
τθν ςχετικι ζγκριςθ τφπου. Ρ Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με τον ανάδοχο για τθν 
ζκδοςθ τθσ ωσ άνω άδειασ κυκλοφορίασ επ’ ονόματί του λαμβάνοντασ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ Δ.Υ. και τθν 
ζγκριςθ κζςθσ ςε κυκλοφορία από τθν αρμόδια Αρχι.  

Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.  

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

Θ παραλαβι των οχθμάτων, κα γίνει τμθματικά ανάλογα με τον χρόνο παράδοςθσ του κάκε ζνα. Φα 
οχιματα κα παραδοκοφν ταξινομθμζνα, με όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα που απαιτοφνται και ζτοιμα προσ 
λειτουργία και χριςθ ςτο Διμο, ϊςτε να κεωρθκεί περαιωμζνθ θ προμικεια. 

Φα οχιματα κα φζρουν όλα τα διακριτικά που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθ Μείμενθ Οομοκεςία, πινακίδεσ 
από Διεφκυνςθ Ξεταφορϊν Αχαΐασ  πορτοκαλί χρϊματοσ ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται ο αρικμόσ 
κυκλοφορίασ και τα διακριτικά ψθφία των οχθμάτων, λωρίδα κίτρινου χρϊματοσ πλάτουσ 10 εκατοςτά 
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ςτθ μζςθ περίπου του αμαξϊματοσ παράλλθλα με το ζδαφοσ και ζνδειξθ και ςτισ δφο πλαϊνζσ πλευρζσ 
του οχιματοσ ολόκλθρου του τίτλου τθσ Χπθρεςίασ ςτθν οποία αυτό ανικει. 

Φα οχιματα κα παραδοκοφν ταξινομθμζνα και ζτοιμα προσ λειτουργία και χριςθ ςτο Διμο, ϊςτε να 
κεωρθκεί περαιωμζνθ θ προμικεια. Φα οχιματα κα είναι άςπρου χρϊματοσ και κα φζρουν όλα τα 
διακριτικά που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθ Μείμενθ Οομοκεςία, πινακίδεσ από Διεφκυνςθ Ξεταφορϊν 
Αχαΐασ πορτοκαλί χρϊματοσ ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ και τα διακριτικά ψθφία 
των οχθμάτων, λωρίδα κίτρινου χρϊματοσ πλάτουσ 10 εκατοςτά ςτθ μζςθ περίπου του αμαξϊματοσ 
παράλλθλα με το ζδαφοσ και ζνδειξθ και ςτισ δφο πλαϊνζσ πλευρζσ του οχιματοσ ολόκλθρου του τίτλου 
τθσ Χπθρεςίασ ςτθν οποία αυτό κα ανικει, ιτοι «ΦΕΧΟΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΔΘΞΡΧ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΙΑΥ» για τα 
οχιματα και «ΧΣΘΤΕΥΙΑ  ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ & ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ ΔΘΞΡΧ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΙΑΥ» για το ςάρωκρο.  

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

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

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

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

6.2.2. Αν θ παραλαβι των ςυμβατικϊν αντικειμζνων 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 ςυμβατικά αντικείμενα αποδεικτικό προςκόμιςθσ 
τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του 
ςυμβατικοφ αντικειεμζνου 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. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ αληηθεηκέλσλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ των ςυμβατικϊν αντικειμζνων, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.Αν ο 
ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αντικείμενα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

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

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Ρ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει τισ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ ωσ και 
κάκε άλλθ εγγφθςθ, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται για το κάκε τμιμα ςτθν Φεχνικι Ξελζτθ του 
Σαραρτιματοσ Ι και τθν Ειδικι Υυγγραφι Χποχρεϊςεων του Σαραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ.. 

Ματά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

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. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Υτθν παροφςα ςφμβαςθ δεν ιςχφει καμία αναπροςαρμογι τιμισ  

6.8 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

6.8.1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.  
 
6.8.3 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
 Ρ ΔΘΞΑΤΧΡΥ 

 
ΥΣΧΤΙΔΩΟ ΞΧΝΩΟΑΥ 
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο 

ΞΕΤΡΥ Α - ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΦΧΥΙΜΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

 

ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ  

Υυνοπτικι Σεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ΔΘΞΡΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΛΑΥ και ανικει ςτθν Γενικι κυβζρνθςθ – Χποτομζασ Ρ.Φ.Α. 

 

Μφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

ΥΜΡΣΡΥ ΜΑΙ ΥΦΡΧΡΙ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

Αντικείμενο ςυγγραφισ  

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν «Σρομικεια Ρχθμάτων ».  

Σιο ςυγκεκριμζνα : 

ζνα (1) μεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο διευρυμζνθσ καμπίνασ θμιφορτθγό 4Χ4 (CPV : 34144512-0) 

ζνα (1) μεταχειριςμζνο απορροφθτικό ςάρωκρο 2 κ.μ. περίπου  (CPV: 34144431-8) 

ζνα (1) μεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο ΙΧΕ 4Χ4 τφπου SUV  (CPV : 34144512-0) 

 

Υτοιχεία ωριμότθτασ τθσ Υφμβαςθσ 

 

Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν εγγραφι των απαιτοφμενων πιςτϊςεων ςτον 
τακτικό προχπολογιςμό του φορζα *Υχετ.:Ρ προχπολογιςμόσ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ζτουσ 2020 που 
ψθφίςτθκε με τθν αρικ. 31/2020 (ΑΔΑ:ΨΘΧΤΩ9Ο·9Ι1) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου και ελζγχκθκε 
ωσ προσ τθ νομιμότθτα τθσ με τθν αρικ. πρωτ. 46876/24-03-2020 (ΑΔΑ:60ΣΑΡΤ1Φ-Δ58) όμοια απόφαςθ 
του Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Σελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου, ωσ 
αυτόσιςχφει ςιμερα+ 
 

Βάςει των διατάξεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΜ 143/Αϋ)«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» και του Σ.Δ. 80/2016 
(ΦΕΜ 145/A) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», με τισ παρακάτω Αποφάςθ Ανάλθψθσ 
υποχρεϊςεωςθσ : τθσ υπ’ αρικ.8208/16-9-2020 (ΑΔΑ 6ΗΧ5Ω9Ο-ΙΜΝ, ΑΔΑΞ 20REQ0073119409, α/α Βιβλίου 
Εγκρίςεων & Εντολϊν Σλθρωμισ : 286) απόφαςθσ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον Μ.Α.Ε. 64-
7132.0002 για τθν κάλυψθ τθσ ςχετικισ ανάγκθσ, 

Θ ςφμβαςθ είναι ενταγμζνθ ςτο Σρόγραμμα «ΦΙΝΡΔΘΞΡΥ ΙΙ». Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων - Σ.Δ.Ε. 
ΧΣ. ΕΥΩΦΕΤΙΜΩΟ ΥΑΕ 055 2017ΥΕ05500010  
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 ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 

  ΟΡΞΡΥ ΑΧΑΛΑΥ 

 ΔΘΞΡΥ ΔYTIKHΥ ΑΧΑΙΑΥ 

 

 

ΞΕΝΕΦΘ 

 

« Σρομικεια οχθμάτων» 

CPV 34113000-2 & 34144431-8 

 

 

Σ Ε Τ Ι Ε Χ Ρ Ξ Ε Ο Α 

 

Φεχνικι Ζκκεςθ 

Υυγγραφι υποχρεϊςεων 

Ενδεικτικόσ Σροχπολογιςμόσ 

ΦιμολόγιοΣροςφοράσ 

 

 

Σροχπολογιςμόσ :  56.450,00 € 

Δαπάνθ Φ.Σ.Α. 24% :    13.548,00 € 

Απαιτοφμενθ πίςτωςθ :     69.998,00 € 

Υυντάξασ : ΥωτιρθσΑντωνόπουλοσ 

Χρθματοδότθςθ : Φιλόδθμοσ ΙΙ  (ΜΑ : 64-7132.0002) 

 

 

Θμερομθνία Θεϊρθςθσ 

 

 

 

13 /07 / 2020 
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ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 

ΟΡΞΡΥ ΑΧΑΙΑΥ 

ΔΘΞΡΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΙΑΥ 

Φαχ. Δ/νςθΥϊςςουΦαυρομενζωσ 50- Μάτω Αχαΐα 

Φαχ. Μωδ.  25200 

Φθλ  26930 25000 

Fax  26930 22076 

Σλθροφορίεσ: Υωτιρθσ Αντωνόπουλοσ 

Φθλ: 2693024892 

Fax: 26930 22076 

 

 

 

Σρομικεια  Ρχθμάτων  και Ξθχανθμάτων 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΧΟΙΜΘ ΕΜΘΕΥΘ 

 

Ρ Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ, πρόκειται να προμθκευτεί ζνα (1) μεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο διευρυμζνθσ 
καμπίνασ θμιφορτθγό 4Χ4,  ζνα (1) μεταχειριςμζνο αναρροφθτικοφ ςαρϊκρο 2 κυβ. μζτρων (κ.μ.) και ζνα 
(1) μεταχειριςμζνο IXE τφπου SUV πετρελαιοκίνθτο από το ελεφκερο εμπόριο (ςχετικζσ οι με α.π. ……./..-..-
2020 και ……./…-…-2020 αποφάςεισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ……………… - ΑΔΑ: …………………… …… 
αντίςτοιχα), για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μεταφοράσ προςωπικοφ, αντικειμζνων και επίβλεψθσ ζργων 
τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ και ςάρωςθσ δρόμων, πλατειϊν του Διμου τθσ Χπθρεςία Μακαριότθτασ & 
Σεριβάλλοντοσ. 

Θ παροφςα προμικεια  υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα. 

Φμιμα Α 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΘ 
ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 

Ξεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό 
διπλοκάμπινο  4x4, ανοικτοφ τφπου 

CPV :  34113000-2 

 

14.000,00 1 14.000,00 

 ΥΧΟΡΝΡ 14.000,00 

 Φ.Σ.Α. 24%   3.360,00 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 17.360,00 

 

Φμιμα Β 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  ΦΙΞΘ 
ΞΡΟΑΔΡΥ 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 
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(€) 

1 

Ξεταχειριςμζνο  αναρροφθτικόςάρωκρο 

CPV : 34144431-8 

 

31.450,00 1 31.450,00 

 ΥΧΟΡΝΡ 31.450,00 

 Φ.Σ.Α. 24% 7.548,00 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 38.998,00 

 

Φμιμα Γ 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΘ 
ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 
Ξεταχειριςμζνο  IXE τφπου SUV 4Χ4  

CPV : 34113000-2 
11.000,00 1 11.000,00 

 ΥΧΟΡΝΡ 11.000,00 

 Φ.Σ.Α. 24% 2.640,00 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 13.640,00 

 

Σροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι όλα τα τμιματα.  

Φα είδθ και οι ποςότθτεσ των οχθμάτων, αναφζρονται και ςτο προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, ενϊ 
αναλυτικζσ τεχνικζσ τουσ προδιαγραφζσ, ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ παραλαβι των οχθμάτων, κα γίνει τμθματικά ανάλογα με τον χρόνο παράδοςθσ του κάκε ζνα. Φα 
οχιματα κα παραδοκοφν ταξινομθμζνα, με όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα που απαιτοφνται και ζτοιμα προσ 
λειτουργία και χριςθ ςτο Διμο, ϊςτε να κεωρθκεί περαιωμζνθ θ προμικεια. 

Φα οχιματα κα φζρουν όλα τα διακριτικά που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθ Μείμενθ Οομοκεςία, πινακίδεσ 
από Διεφκυνςθ Ξεταφορϊν Αχαΐασ  πορτοκαλί χρϊματοσ ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται ο αρικμόσ 
κυκλοφορίασ και τα διακριτικά ψθφία των οχθμάτων, λωρίδα κίτρινου χρϊματοσ πλάτουσ 10 εκατοςτά 
ςτθ μζςθ περίπου του αμαξϊματοσ παράλλθλα με το ζδαφοσ και ζνδειξθ και ςτισ δφο πλαϊνζσ πλευρζσ 
του οχιματοσ ολόκλθρου του τίτλου τθσ Χπθρεςίασ ςτθν οποία αυτό ανικει. 

Ρ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ τθσ εν λόγω προμικειασ, ανζρχεται  ςτο ποςό των 70.000,00€ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΣΑ 24%). Είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2020 ςτον ΜΑ 
: 64-7132.0002, από χρθματοδότθςθ που είχε λάβει ο Διμοσ.  (ΦΙΝΡΔΘΞΡΥ ΙΙ). 

 

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με τουσ όρουσ που κα αποφαςίςει το αρμόδιο όργανο 
του Διμου (Ρικονομικι Επιτροπι), ςφμφωνα τα άρκρα του Ο. 4412/2016, του Ο. 3463/2006.  

Φο κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
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του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Ρδθγίεσ 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 Ρδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ματαργιςεισ, Υυγχωνεφςεισ Οομικϊν Σροςϊπων 
και Χπθρεςιϊν του Δθμοςίου Φομζα-Φροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

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

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Μφρωςθ του Μϊδικα Οόμων για το Ελεγκτικό Υυνζδριο» 

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

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Υφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Μεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων…»,  

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

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

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

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Μφρωςθ Μϊδικα Φόρου Σροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

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

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Σνευματικι Ιδιοκτθςία, Υυγγενικά Δικαιϊματα και Σολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Μωδικοποίθςθ 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 Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων 
Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ) του Χπουργείου Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Φεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων 
(Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)»,  

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. 
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ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ 

 

ΓΕΟΙΜΑ 

Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι ζχει ςκοπό να κακορίςει τισ απαιτιςεισ για τθν προμικεια  

ενόσ (1) μεταχειριςμζνου πετρελαιοκίνθτο διευρυμζνθσ καμπίνασ θμιφορτθγό 4Χ4,  ενόσ (1) 
μεταχειριςμζνου απορροφθτικοφ ςαρϊκρου  &  ενόσ (1)  μεταχειριςμζνου  IXE τφπου SUV 4Χ4 από το 
ελεφκερο εμπόριο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ και τθσ υπθρεςίασ Μακαριότθτασ 
και Σεριβάλλοντοσ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ.   

Φα οχιματα κα παραδοκοφν ταξινομθμζνα και ζτοιμα προσ λειτουργία και χριςθ ςτο Διμο, ϊςτε να 
κεωρθκεί περαιωμζνθ θ προμικεια. Φα οχιματα κα είναι άςπρου χρϊματοσ και κα φζρουν όλα τα 
διακριτικά που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθ Μείμενθ Οομοκεςία, πινακίδεσ από Διεφκυνςθ Ξεταφορϊν 
Αχαΐασ πορτοκαλί χρϊματοσ ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ και τα διακριτικά ψθφία 
των οχθμάτων, λωρίδα κίτρινου χρϊματοσ πλάτουσ 10 εκατοςτά ςτθ μζςθ περίπου του αμαξϊματοσ 
παράλλθλα με το ζδαφοσ και ζνδειξθ και ςτισ δφο πλαϊνζσ πλευρζσ του οχιματοσ ολόκλθρου του τίτλου 
τθσ Χπθρεςίασ ςτθν οποία αυτό κα ανικει, ιτοι «ΦΕΧΟΙΜΘ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΔΘΞΡΧ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΙΑΥ» για τα 
οχιματα και «ΧΣΘΤΕΥΙΑ  ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ & ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ ΔΘΞΡΧ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΙΑΥ» για το ςάρωκρο.  

Φα οχιματα να είναι μεταχειριςμζνα όχι παλαιότερα του ζτουσ 2015, από τα πλζον εξελιγμζνα 
τεχνολογικά, με θμερομθνία καταςκευισ κατά το δυνατόν πιο κοντά ςτθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ και να πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ και τα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Οα είναι 
ευφιμωσ γνωςτοφ καταςκευαςτι με μακρόχρονθ παρουςία ςτθ χϊρα μασ. 

Φα παρακάτω ςτοιχεία (όλεσ οι παράγραφοι των τριϊν ειδϊν) κεωροφνται ουςιϊδθ και απαράβατα *αν 
δεν πλθροφνται, κα αποτελοφν λόγο αποκλειςμοφ+, εκτόσ αν αναφζρεται, ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι 
επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 

 

ΕΙΔΡΥ 1: ζνα (1)  μεταχειριςμζνο  πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό διευρυμζνθσ καμπίνασ  4x4, ανοικτοφ 
τφπου κυβιςμοφ 2200 κ.ε.- 2300 κ.ε. 

 

Φο όχθμα κα είναι μεταχειριςμζνο  

Φο υπό προμικεια όχθμα κα είναι μεταχειριςμζνο  (τελευταίασ 5ετίασ – 2015) από αναγνωριςμζνθ 
εταιρεία καλισ καταςκευισ, από τα κυκλοφοροφντα ευρζωσ ςτθν Ελλάδα, αναγνωριςμζνου τφπου, 
γνωςτοφ και με καλι φιμθ εργοςταςίου. Φο όχθμα κα βρίςκεται ςε πάρα πολφ καλι κατάςταςθ και ςε 
πλιρθ λειτουργία χωρίσ φκορζσ, ρωγμζσ, ςτρεβλϊςεισ, ςκουριά, διαρροζσ, παραμορφϊςεισ (ακόμα και 
για φορτία κατά 20% μεγαλφτερα των επιτρεπόμενων). Φο όχθμα πρζπει να διακζτει τα ακόλουκα 
χαρακτθριςτικά: 

 

ΜΙΟΘΦΘΤΑΥ 

Ρ κινθτιρασ να είναι 4χρονοσ, Diesel, turbo με intercooler και commonrail άμεςου ψεκαςμοφ, ιςχφοσ 
τουλάχιςτον 160 HP και μζγιςτθσ ροπισ τουλάχιςτον 420Nm. Οα είναι ςφμφωνοσ με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε για 
τισ εκπομπζσ καυςαερίων ρφπων και ςωματιδίων, τουλάχιςτον EURO 6. Ρ κυβιςμόσ να είναι από 2.200 
ζωσ 2.300 cc και να φζρει φίλτρο ςωματιδίων DPF. Θ χωρθτικότθτα τθσ δεξαμενισ καυςίμου να είναι 
τουλάχιςτον 70 lt, θ κατανάλωςθ καυςίμου ςε μικτό κφκλο να είναι το πολφ 7,0 lt/100km και με ςφςτθμα 
μζτρθςθσ WLTP 9,0 lt/100km και οι εκπομπζσ καυςαερίων το πολφ 235 gr/km. 

 

ΥΧΥΦΘΞΑ ΨΧΠΘΥ ΜΙΟΘΦΘΤΑ  

Φο ςφςτθμα ψφξθσ του κινθτιρα να είναι υγροφ τφπου. Οα φζρει ανεμιςτιρα εκκινοφμενο μζςω 
κερμοςτάτθ, να διακζτει ςφςτθμα εξαναγκαςμζνθσ κυκλοφορίασ ψυκτικοφ υγροφ και πρόςκετο δοχείο 
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αναπλιρωςθσ. Φο ςφςτθμα ψφξεωσ να εξαςφαλίηει τθ ςυνεχι λειτουργία του κινθτιρα χωρίσ 
υπερκζρμανςθ. 

 

ΥΧΥΦΘΞΑ ΞΕΦΑΔΡΥΘΥ ΜΙΟΘΥΘΥ  

Φο ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ να είναι κατάλλθλο για αυτι τθν κατθγορία οχιματοσ και να παρζχει τθ 
δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ ιςχφοσ του κινθτιρα, ϊςτε να καλφπτονται οι απαιτοφμενεσ επιδόςεισ του 
οχιματοσ. 

 

ΜΙΒΩΦΙΡ ΦΑΧΧΦΘΦΩΟ 

Φο κιβϊτιο ταχυτιτων να είναι χειροκίνθτου επιλογζα και να διακζτει ςφςτθμα ςυγχρονιςμοφ ζξι (6) 
ταχυτιτων εμπροςκοπορείασ και μίασ (1) ταχφτθτασ οπιςκοπορείασ. 

 

ΣΝΑΙΥΙΡ - ΑΞΑΠΩΞΑ  

Φο πλαίςιο να είναι ειδικά καταςκευαςμζνο για τθν προοριηόμενθ χριςθ του (για λειτουργία ςε 
οδοςτρϊματα κάκε είδουσ, με το προβλεπόμενο φορτίο). Είναι καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να δζχεται τισ 
προβλεπόμενεσ καταπονιςεισ με ικανοποιθτικό περικϊριο αςφάλειασ και ζχει πλιρθ αντιςκωριακι 
προςταςία. Είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνο και αρκετά ευζλικτο, για τθν εκτζλεςθ του ςκοποφ που 
προορίηεται. 

Φο αμάξωμα να είναι ενιςχυμζνθσ καταςκευισ και να διακζτει καλι μόνωςθ ζναντι του κορφβου και τθσ 
κερμότθτασ και πλιρθ ςτεγανότθτα.  

 

ΑΠΡΟΕΥ 

λοι οι άξονεσ να είναι κινθτιριοι και επιπρόςκετα ο εμπρόςκιοσ να είναι και διευκυντιριοσ. 

 

 

ΔΙΑΦΡΤΙΜΑ 

Φο ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ να περιλαμβάνει διαφορικά με μθχανιςμοφσ εμπλοκισ, ϊςτε να υπάρχει 
θ δυνατότθτα μετάδοςθσ κίνθςθσ ςτον οπίςκιο άξονα ι και ςτουσ δφο άξονεσ (εμπρόσ – πίςω) κατ’ 
επιλογι. 

Φα διαφορικά να είναι κατάλλθλα για τον υποβιβαςμό των ςτροφϊν που φτάνουν ςτουσ τροχοφσ, τθ 
διαφοροποίθςθ του αρικμοφ ςτροφϊν των τροχϊν του ίδιου άξονα και για τθν αλλαγι διεφκυνςθσ. 

Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ μετάδοςθσ κίνθςθσ, να υπάρχει ςφςτθμα περιοριςμοφ ολίςκθςθσ θ οποία να δίνει 
ςτο όχθμα τθν δυνατότθτα να μπορεί να κινθκεί ςε εξαιρετικά ολιςκθρά οδοςτρϊματα (χιόνι, πάγο, 
λάςπθ, άμμο) κακϊσ και ςφςτθμα ελζγχου κατωφζρειασ και ςφςτθμα υποβοικθςθσ εκκίνθςθσ ςε 
ανωφζρεια  . 

 

ΥΧΥΦΘΞΑ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ  

Φο όχθμα να ζχει ςφςτθμα διεφκυνςθσ κατάλλθλο για τθν αςφαλι διεφκυνςθ του ςτα προαναφερκζντα 
οδικά δίκτυα με τον μικρότερο δυνατό κφκλο ςτροφισ. 

Φο τιμόνι να είναι ςτο αριςτερό μζροσ, υδραυλικό, υποβοθκοφμενο και ρυκμιηόμενο κακ’ φψοσ και κατά 
μικοσ με ακτίνα ςτροφισ το πολφ 6,5 μ. 
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ΥΧΥΦΘΞΑ ΣΕΔΘΥΘΥ 

Φο ςφςτθμα πζδθςθσ να είναι κατάλλθλο για τθν αςφαλι πζδθςθ του οχιματοσ και ςυμφϊνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ ΕΕ. 

Φο ςφςτθμα πζδθςθσ να αποτελείται από υδραυλικό ςφςτθμα διπλοφ κυκλϊματοσ για τον εμπρόςκιο και 
οπίςκιο άξονα με αυτόματθ κατανομι φορτίου πεδιςεωσ εξαρτϊμενθ από τθ φόρτιςθ. Φα υλικά τριβισ να 
μθν φζρουν αμίαντο. 

Θ πζδθςθ να γίνεται επί ποινι αποκλειςμοφ εμπρόσ με αεριηόμενουσ δίςκουσ και πίςω με δίςκουσ . Οα 
φζρει χειροπζδθ μθχανικοφ τφπου, που εφαρμόηει ςτουσ πίςω τροχοφσ κακϊσ και ςφςτθμα 
αντιμπλοκαρίςματοσ τροχϊν ABS με EBD. 

Φο όχθμα να φζρει μθχανικό ςφςτθμα πζδθςθσ ςτάκμευςθσ (χειρόφρενο), με επενζργεια ςτουσ οπίςκιουσ 
τροχοφσ. 

 

ΥΧΥΦΘΞΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ 

Φο ςφςτθμα ανάρτθςθσ να αποτελείται από διπλά ψαλίδια με ςπειροειδι ελατιρια και μπάρα 
ςτακεροποίθςθσ μπροςτά. Επίςθσ να διακζτει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο πίςω άξονασ ςφςτθμα 
ανάρτθςθσ πολλαπλϊν ςυνδζςμων, τα οποία κα παρζχουν εξαιρετικι επαφι με το οδόςτρωμα. 

 

 

 

ΦΤΡΧΡΙ – ΕΝΑΥΦΙΜΑ  

Φο όχθμα να φζρει μονοφσ τροχοφσ και ςτουσ δφο άξονεσ, ςυνολικά τζςςερισ (4), κακϊσ και ζναν (1) πλιρθ 
καινοφριο εφεδρικό τροχό, τοποκετθμζνο ςε ςτακερι κατάλλθλθ κζςθ με ελαςτικό, ίδιων διαςτάςεων, με 
τα υπόλοιπα. 

Φα ελαςτικά να είναι κατάλλθλα για κίνθςθ εκτόσ οδϊν και επί οδϊν, ανκεκτικά ςε ςκλθρά, ανϊμαλα, και 
λαςπωμζνα οδοςτρϊματα. Επίςθσ να υπάρχει και πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ ιδίων χαρακτθριςτικϊν και 
ςχετικά εργαλεία αντικατάςταςθσ τροχϊν. 

Φα ελαςτικά να είναι επίςωτρα ακτινωτοφ τφπου (RADIAL), χωρίσ αεροκαλάμουσ (TUBELESS). Ρι τροχοί 
καταςκευαςμζνοι από ατςάλι ιςχυρισ καταςκευισ. Ρι διαςτάςεισ των ελαςτικϊν να είναι κατάλλθλεσ για 
το ςυγκεκριμζνο όχθμα. 

 

ΘΑΝΑΞΡΥ ΡΔΘΓΘΥΘΥ – ΕΣΙΒΑΦΩΟ 

Ρ κάλαμοσ οδιγθςθσ να είναι κλειςτοφ τφπου, μεταλλικόσ, βραχείασ καταςκευισ, προδιαγραφϊν 
αςφαλείασ ζναντι ςυγκροφςεων ςφμφωνα με τθ Οομοκεςία τθσ ΕΕ με μπροςτινοφσ αερόςακουσ οδθγοφ 
και ςυνοδθγοφ, πλευρικοφσ αερόςακουσ, αερόςακουσ τφπου κουρτίνασ και αερόςακο γονάτων οδθγοφ . 

Οα εξαςφαλίηεται θ προβλεπόμενθ θχθτικι και κερμικι μόνωςθ εντόσ του καλάμου. Ρ κάλαμοσ  να φζρει 
δφο (2) πόρτεσ ςτισ πλευρζσ τθσ καμπίνασ με τα ανάλογα ελαςτικά παρεμβφςματα που εξαςφαλίηουν 
καλι ςτεγανότθτα και κεντρικό κλείδωμα. Φο δάπεδο να είναι υπενδεδυμζνο με μονωτικό ελαςτικό υλικό 
και με ελαςτικά ταπζτα. λα τα κακίςματα να είναι ανατομικοφ ςχεδιαςμοφ. Φο κάκιςμα του οδθγοφ και 
του ςυνοδθγοφ να είναι ρυκμιηόμενο (εμπρόσ – πίςω, ανάκλθςθ πλάτθσ, επικυμθτό κακ‘ φψοσ), ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται άνετθ οδιγθςθ. λα τα κακίςματα να ζχουν ηϊνεσ αςφαλείασ. 

Ρ ελεφκεροσ χϊροσ και θ διάταξθ των κακιςμάτων να είναι τζτοια ϊςτε να παρζχεται άνεςθ και ευχζρεια 
κατά τθν κίνθςθ του οχιματοσ ςτον οδθγό και τουσ ςυνεπιβάτεσ. Φο όχθμα κα φζρει ελαςτικά πατάκια. 

Ρ κάλαμοσ οδιγθςθσ-επιβατϊν να εξαςφαλίηει καλι ορατότθτα προσ κάκε κατεφκυνςθ. Φο αλεξινεμο και 
τα πλευρικά παράκυρα να ζχουν κρφςταλλα αςφαλείασ (triplex). Φο αλεξινεμο ειδικότερα να διακζτει 
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ςφςτθμα παροχισ νεροφ, με θλεκτρικι αντλία, ακροφφςια και τουσ αντίςτοιχουσ υαλοκακαριςτιρεσ. Φα 
πλευρικά παράκυρα να είναι θλεκτρικά. 

 

Ρ κάλαμοσ να είναι εφοδιαςμζνοσ με: 

Εςωτερικό κακρζπτθ, κακϊσ και εξωτερικοφσ, δεξιά και αριςτερά τθσ καμπίνασ, αναδιπλοφμενουσ. Ρι 
εξωτερικοί κακρζπτεσ να ρυκμίηονται θλεκτρικά και να ζχουν ςφςτθμα αποκάμβωςθσ (κερμαινόμενοι).   

Υκιάδια ανεμοκϊρακα 

Wide 2DIN υποςφςτθμα LW/MW/FM, CD, MP3 με 2 θχεία. 

Υφςτθμα κζρμανςθσ 

Υφςτθμα αεριςμοφ τριϊν ταχυτιτων με φίλτρο, χειριηόμενο από τον οδθγό. 

Air-condition με χειροκίνθτθ ρφκμιςθ.  

Μεντρικό κλείδωμα με τθλεχειριςμό και δυνατότθτα κλειδϊματοσ κυρϊν από το εςωτερικό. 

Μόρνα προβλεπόμενθσ ιςχφοσ και κορφβου  

 

Φο ταμπλό του αυτοκίνθτου να είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα απαραίτθτα όργανα και χειριςτιρια: 

Φαχόμετρο ςε Km/h και ολικόσ και μερικόσ χιλιομετρθτισ. 

Υτροφόμετρο κινθτιρα. 

Δείκτθσ αποκζματοσ καυςίμου. 

ργανο κερμοκραςίασ ςυςτιματοσ ψφξθσ κινθτιρα. 

Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ φανϊν πορείασ 

Ενδεικτικι λυχνία ανοικτισ πόρτασ 

Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ προβολζων 

Ενδεικτικι λυχνία ESP. 

Ενδεικτικι λυχνία εμπλοκισ χειρόφρενου. 

Ενδεικτικι λυχνία φπαρξθσ χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ κινθτιρα. 

 

 

ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ ΥΧΥΦΘΞΑ 

Φο θλεκτρικό ςφςτθμα να αποτελείται: από εναλάκτθ 12 V, περίπου 130 Α και μπαταρία 12V.  

Ρι καλωδιϊςεισ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ να είναι άριςτα μονωμζνεσ και να φζρουν τθν ανάλογθ 
ςιμανςθ. 

Φο θλεκτρικό ςφςτθμα του οχιματοσ να διακζτει : 

Θλεκτρικό εξωτερικό φωτιςμό που προβλζπεται από τον ΜΡΜ  

προβολείσ με ρυκμιηόμενο φψοσ δζςμθσ. 

φωσ οπιςκοπορείασ και ζνα φωσ ομίχλθσ πίςω 

Φϊτα Stop και ζνδειξθσ κατεφκυνςθσ (φλασ) 

Υτθν καμπίνα των επιβατϊν να υπάρχουν φωτιςτικά ςϊματα τα οποία εξαςφαλίηουν ικανοποιθτικό 
φωτιςμό. Επίςθσ να διακζτει φωτιηόμενα επαρκϊσ όργανα ελζγχου. 
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ΒΑΤΡΥ - ΔΙΑΥΦΑΥΕΙΥ 

Φο μζγιςτο επιτρεπόμενο μικτό βάροσ να καλφπτει τισ απαιτιςεισ για τθν αςφαλι μεταφορά με ςυνολικά 
ωφζλιμο φορτίο τουλάχιςτον 1050 κιλά και να αποδεικνφεται από τεχνικά εγχειρίδια καταςκευαςτι ι 
επίςθμου αντιπροςϊπου.. 

Θ ικανότθτα ρυμοφλκθςθσ του οχιματοσ να είναι (επί ποινι αποκλειςμοφ )τουλάχιςτον : 

3500 κιλά με φρζνα 

750 κιλά χωρίσ φρζνα 

Ρι διαςτάςεισ και τα καταςκευαςτικά ςτοιχεία του οχιματοσ να είναι ανάλογα ϊςτε αυτό να 
ανταποκρίνεται ςτο ςκοπό που προορίηεται. 

ΜΙΒΩΦΑΞΑΠΑ 

Θ κιβωτάμαξα, μικουσ τουλάχιςτον  1.780 χλςτ (ςτο πάτωμα), πλάτουσ μζγιςτου, περίπου 1.550 χλςτ., 
φψουσ 475 χλςτ., να είναι καταςκευαςμζνθ από χάλυβα υψθλισ αντοχισ. Φο δάπεδο και τα πλαϊνά κα 
ζχουν τζτοιο πάχοσ που εξαςφαλίηεται θ αντοχι τθσ ςε φορτία τουλάχιςτον 1.050 κιλϊν.  

ΥΧΥΦΘΞΑ ΕΠΑΓΩΓΘΥ ΜΑΧΥΑΕΤΙΩΟ 

Φο ςφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων να ςυμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον ΜΡΜ και τθν ΕΕ ωσ προσ τον 
κόρυβο, τον περιοριςμό των εκπεμπόμενων καυςαερίων και τθ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ. Φο επίπεδο 
ρφπων να είναι τουλάχιςτον Euro-6d. 

Φο ςφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων να είναι καταςκευαςμζνο από υλικά υψθλισ ποιότθτασ και ανκεκτικά 
ςτθν οξείδωςθ. Οα περιλαμβάνει ςιγαςτιρα για τθ μείωςθ του κορφβου του κινθτιρα και προςτατεφεται 
από βλάβεσ που μπορεί να προκφψουν, όταν το όχθμα κινείται ςε ανϊμαλο ζδαφοσ. 

Επίςθσ ο ςωλινασ εξαγωγισ καυςαερίων είναι ςε τζτοια κζςθ ϊςτε να αποφεφγεται θ τυχαία είςοδοσ 
καυςαερίων ςτο κάλαμο οδιγθςθσ, ςε ςυνκικεσ οδιγθςθσ, εργαςίασ και ςτάκμευςθσ. 

 

ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 

Υτα μθχανικά / θλεκτρικά: το όχθμα να φζρει εγγφθςθ διάρκειασ τουλάχιςτον 1 ζτοσ ανεξαρτιτων 
χιλιομζτρων.  

Υτο χρϊμα: να προςφζρεται εργοςταςιακι εγγφθςθ, ιςοδφναμθ με αυτι του οχιματοσ, όπωσ ακριβϊσ 
αναφζρεται παραπάνω. 

Αντιςκωριακι: Θ αντιςκωριακι εγγφθςθ από διάβρωςθ να καλφπτει τθ διάβρωςθ του οχιματοσ για τα 
πρϊτα 12 χρόνια. 

ΦΧΝΝΡ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ  

Μαινοφργιο πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό διευρυμζνθσ καμπίνασ  4x4, ανοικτοφ τφπου  

Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘ ΑΣΑΟΦΘΥΘ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

1 Φο προςφερόμενο μθχάνθμα κα είναι μεταχειριςμζνο 
(τελευταίασ 5ετίασ)  

ΟΑΙ   
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Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘ ΑΣΑΟΦΘΥΘ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

2 Μινθτιρασ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

3 Υφςτθμα ψφξθσ κινθτιρα 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

4 Υφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

5 Μιβϊτιο ταχυτιτων 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

6 Σλαίςιο - αμάξωμα 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

7 Άξονεσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

8 Διαφορικά 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

9 Υφςτθμα Διεφκυνςθσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

10 Υφςτθμα Σζδθςθσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

11 Υφςτθμα Ανάρτθςθσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

12 Φροχοί-Ελαςτικά 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

13 Θάλαμοσ οδιγθςθσ – επιβατϊν 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

14 Θλεκτρικό Υφςτθμα 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   
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Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘ ΑΣΑΟΦΘΥΘ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

15 Βάροσ-Διαςτάςεισ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

16 Μιβωτάμαξα 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

17 Υφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

18 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

 

Φο προςφερόμενο όχθμα κα ςυνοδεφεται από τα παρακάτω: 

19 
Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα 

Οαι 
  

20 Υετεργαλείων για μικροεπιςκευζσ Οαι 
  

21 Συροςβεςτιρα Οαι 
  

22 Σλιρεσ φαρμακείο Οαι 
  

23 Φρίγωνο βλαβϊν Οαι 
  

24 Σλαςτικά πατάκια τουλάχιςτον οδθγοφ και ςυνοδθγοφ Οαι 
  

25 
 

Ζνα (01) ζτοσ δωρεάν οδικι βοικεια 
Οαι 

  

26 Ζνα (01) ζτοσδωρεάν service Οαι 
  

 

 

ΕΙΔΡΥ 2: ζνα (1) μεταχειριςμζνο απορροφθτικό ςάρωκρο 2 κ.μ. περίπου (CPV: 34144431-8) 

Φο ςάρωκρο κα είναι αναρροφθτικό τφπου – καταςκευισ COMPACT, μεταχειριςμζνο (τελευταίασ 5ετίασ – 
2015), αυτοκινοφμενο, χωρθτικότθτασ δεξαμενισ απορριμμάτων  από 1,8  μζχρι 2κμ. 

Θα είναι γνωςτοφ και αναγνωριςμζνου οίκου καταςκευισ ςαρϊκρων, καταςκευαςμζνο με ςφγχρονθ 
τεχνολογία με τθν χριςθ δοκιμαςμζνων και ευφιμωσ γνωςτϊν υλικϊν, μθχανιςμϊν και κινθτιρων με 
ικανότθτα ιςχυρισ ςάρωςθσ και αναρρόφθςθσ, κατάλλθλο για τθσ πιο δφςκολεσ απαιτιςεισ ςαρωτικοφ 
ζργου, ακόμα και ςε ςθμεία τθσ πόλθσ με βεβαρθμζνθ ποςότθτα απορριμμάτων και μεγάλθσ κυκλοφορίασ 
τροχοφόρων και παράλλθλθ προςταςία του περιβάλλοντοσ. 
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Σλαίςιο 

Φο ςάρωκρο κα είναι αναρροφθτικό, ενιαίου τφπου COMPACT, ενιαίασ καταςκευισ και κα φζρει δφο (2) 
άξονεσ από τθσ οποίουσ ο πίςω κα είναι κινθτιριοσ. Θα αποτελείται από πλαίςιο ςτιβαρισ καταςκευισ με 
ειδικά ενιςχυμζνεσ ςυγκολλιςεισ ςτα ςθμεία φόρτιςθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ ςκλθρϊν ςυνκθκϊν 
εργαςίασ. 

Φο πλαίςιο κα ζχει μικρζσ διαςτάςεισ για να δίδει τθ δυνατότθτα ςτο ςάρωκρο να κινείται ςε ςτενοφσ 
δρόμουσ και πλατείεσ (πλάτοσ μθχανιματοσ χωρίσ βοφρτςεσ όχι μεγαλφτερο από 1.5m). Φο μεταξόνιο του 
ςαρϊκρου κα είναι 1.400mm περίπου ζτςι ϊςτε να παρζχεται θ μζγιςτθ ευςτάκεια του ςαρϊκρου κατά 
τθν κίνθςθ και να μειϊνεται θ αναςφάλεια του οδθγοφ ςε δρόμουσ με ανωμαλίεσ . 

Φο μεικτό βάροσ του ςαρϊκρου πρζπει να είναι τουλάχιςτον 3.000kg. Φθσ πρζπει να διακζτει  ανάρτθςθ 
τθσ τροχοφσ. 

Μινθτιρασ 

Ρ κινθτιρασ του ςαρϊκρου κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, ικανισ ιςχφοσ τουλάχιςτον 70Θρ, με χαμθλό 
κόρυβο και χαμθλι κατανάλωςθ. Ρι τιμζσ εκπομπισ των καυςαερίων και τθ ςτάκμθσ κορφβου κα είναι 
ςφμφωνεσ με τθσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ (EURO 5). 

Ματά τθσ ςυνικεισ απαιτιςεισ ςάρωςθσ κα εργάηεται τθσ χαμθλότερεσ ικανζσ ςτροφζσ, όςο πιο κοντά 
γίνεται τθσ ςτροφζσ μζγιςτθσ ροπισ ςτρζψεωσ. 

Ρ κινθτιρασ κα είναι εφκολα προςβάςιμοσ για ςυντιρθςθ ι επιςκευι και θ κζςθ του δεν κα επιτρζπει το 
ςκόνιςμά του από τθν διαδικαςία ςάρωςθσ. 

 

 

Υφςτθμα μετάδοςθσ – ανάρτθςθ 

Φο ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ κα είναι εξ’ ολοκλιρου υδροςτατικι που κα επιτρζπει τθν ομαλι κίνθςθ 
του μθχανιματοσ τθσ τα εμπρόσ και τθσ τα πίςω. Ματά τθν οπιςκοπορεία του ςαρϊκρου κα υπάρχει 
θχθτικόσ βομβθτισ. 

Θα πρζπει να διακζτει μεγάλθ ευελιξία κατά τθσ χειριςμοφσ, ιδιαίτερα ςε καμπφλα τμιματα ρείκρων για 
το λόγο αυτό το ςάρωκρο κα διακζτει τετραδιεφκυνςθ για μζγιςτθ ευελιξία ςε ςτενοφσ δρόμουσ, 
πλατείεσ, παρκαριςμζνα αυτοκίνθτα κλπ.   

Φο ςάρωκρο κα διακζτει  εμπρόςκια ανάρτθςθ αποτελοφμενθ από αντιςτρεπτικι δοκό, ςπειροειδι 
ελατιρια και αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν (αμορτιςζρ) και οπίςκια ανάρτθςθ αποτελοφμενθ από φφλλα 
ςοφςτασ με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν (αμορτιςζρ) ϊςτε να μπορεί να κινείται ςε ανϊμαλεσ επιφάνειεσ 
δρόμου με άνεςθ και αςφάλεια. 

Hαναρρθχθτικότθτα του κα είναι τουλάχιςτον 20%. 

Υφςτθμα πζδθςθσ 

Θα είναι δφο ανεξαρτιτων υδραυλικϊν κυκλωμάτων ςφμφωνα με τθσ Ευρωπαϊκοφσ Μανονιςμοφσ. Φο 
ςφςτθμα κα περιλαμβάνει υδραυλικοφσ ςυςςωρευτζσ με ρυκμιςτικι βαλβίδα για περιςςότερθ αςφάλεια. 

Φο χειρόφρενο κα είναι ικανό να αςφαλίηει το όχθμα υπό πλιρεσ φορτίο. Υε περίπτωςθ βλάβθσ ςτο 
ςφςτθμα κα ακινθτοποιείται το ςάρωκρο αυτομάτωσ, τθσ και το χειρόφρενο. 

Υφςτθμα διεφκυνςθσ  

Θα διακζτει ζνα ρυκμιηόμενο τιμόνι ςτθν δεξιά πλευρά με υδροςτατικι υποβοικθςθ . Θα πρζπει να 
διακζτει μεγάλθ ευελιξία κατά τθσ χειριςμοφσ, ιδιαίτερα ςε καμπφλα τμιματα ρείκρων για το λόγο αυτό 
το ςάρωκρο κα διακζτει τετραδιεφκυνςθ για μζγιςτθ ευελιξία.  Οα δοκεί θ ακτίνα ςτροφισ του ςαρϊκρου 
από ρείκρο ςε ρείκρο. 

Άξονεσ – ελαςτικά 
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Οα δοκεί ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι ικανότθτεσ αξόνων, και ελαςτικϊν. Θα πρζπει να 
υπερκαλφπτουν τθσ απαιτιςεισ φόρτιςθσ του ςαρϊκρου για τθσ τθσ ςυνκικεσ κίνθςισ του. Θα φζρει 
τζςςερισ μονοφσ τροχοφσ. Υτθν προςφορά να δθλϊνεται θ διάςταςθ των ελαςτικϊν. Θ μζγιςτθ ταχφτθτα 
κίνθςθσ κα είναι 50km/h. 

Μαμπίνα χειριςμοφ 

Θ καμπίνα κα διακζτει δφο (2) πόρτεσ και κζςεισ για δφο (2) άτομα. Θα είναι ςτθριγμζνθ επί του πλαιςίου, 
με θχομονωτικό ανεμοκϊρακα αςφαλείασ security, κζα ςτα ςθμεία εργαςίασ απ’ ευκείασ ι μζςω 
κακρεπτϊν, εργονομικό, ρυκμιηόμενο κάκιςμα οδθγοφ και ςυνοδθγοφ, με πλιρθ πίνακα χειριςμϊν και 
χειριςτθρίων, θλεκτρικό υαλοκακαριςτιρα και θλεκτρικό ςφςτθμα νεροφ υαλοκακαριςτιρα κακϊσ και 
εργοςταςιακό κλιματιςμό. Φο όχθμα κα φζρει πλιρθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ, ςφμφωνα με 
τον ιςχφοντα Μ.Ρ.Μ. και κα είναι εφοδιαςμζνο με φάρο και τα προβλζποντα από τθν Ελλθνικι Οομοκεςία 
φωτιςτικά και θχθτικά ςιματα κακϊσ και κακρζπτεσ για τον ζλεγχο των περιςτροφικϊν ςαρϊκρων και 
των ρείκρων. 

Φθσ κα πρζπει να διακζτει πολυόργανο ζνδειξθσ ταχφτθτασ πορείασ, ςτροφζσ κινθτιρα, ϊρεσ εργαςίασ 
ςυνολικά και ςάρωςθσ, ςυνολικά χιλιόμετρα και χιλιόμετρα ςάρωςθσ. Θ καμπίνα πρζπει να διακζτει τθσ 
ςθμείο ελζγχου του ςωλινα αναρρόφθςθσ και πάτωμα από υαλοπίνακα για τθν παρακολοφκθςθ του 
ςυςτιματοσ ςάρωςθσ. 

Μάδοσ απορριμμάτων 

Θ χωρθτικότθτα του κάδου απορριμμάτων κα είναι τουλάχιςτον 2m3 και κα είναι καταςκευαςμζνοσ εξ 
ολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα. H εκκζνωςθ τθσ δεξαμενισ απορριμμάτων κα γίνεται υδραυλικά με 
οπίςκια ανατροπι από φψοσ τουλάχιςτον 1.500mm και κα διακζτει αςφαλιςτικι διάταξθ των κυλίνδρων 
ανατροπισ ςε περίπτωςθ απϊλειασ πίεςθσ ςτο υδραυλικό κφκλωμα κατά τθν εκκζνωςι τθσ. Ρι 
λειτουργίεσ του ςαρϊκρου κα γίνονται από κεντρικό πίνακα ελζγχου, που κα βρίςκεται ςτο κάλαμο του 
χειριςτι. Υτο πίςω μζροσ τθσ κα κλείνεται αεροςτεγϊσ με μεταλλικι κφρα, θ οποία κα ανοίγει και κα 
κλείνει με κατάλλθλο υδραυλικό ςφςτθμα και κα αςφαλίηει μθχανικά. Φθσ κα διακζτει ςφςτθμα αποβολισ 
των ακακάρτων υγρϊν από τον πυκμζνα του κάδου. 

Χδραυλικό ςφςτθμα 

To ςάρωκρο κα διακζτει ςφςτθμα διανομισ ιςχφοσ με τθν βοικεια αξιόπιςτου και απλοφ υδραυλικοφ 
ςυςτιματοσ ρφκμιςθσ τθσ παροχισ και τθσ πίεςθσ ανάλογα με τθσ ανάγκεσ εκάςτου μθχανιςμοφ του 
ςαρϊκρου, κα διακζτει δεξαμενι υδραυλικοφ λαδιοφ, ψυγείο υδραυλικοφ λαδιοφ, φίλτρα υδραυλικοφ 
λαδιοφ, αφυγραντιρα λαδιοφ, αντλίεσ υδραυλικοφ, υδραυλικοφσ κινθτιρεσ και υδραυλικά ζμβολα, κα 
διακζτει αντλίεσ υδραυλικοφ και κα εμπλζκονται με τον κινθτιρα πετρελαίου με αξιόπιςτο ςφςτθμα. Θα 
φροντίηουν για τθν μετάδοςθ τθσ κίνθςθσ τθσ τροχοφσ τθν κίνθςθ τθσ αναρροφθτικισ τουρμπίνασ, τθσ 
μετακινιςεισ των βουρτςϊν και τθσ αναρροφθτικισ κεφαλισ και τθν περιςτροφι των βουρτςϊν. Θα 
υπάρχει ειδικι μονάδα υδραυλικισ υποβοικθςθσ τιμονιοφ. 

λα τα ςυςτιματα κα ελζγχονται θλεκτροχδραυλικά από τθν κζςθ του οδθγοφ, κα διακζτει χειροκίνθτθ 
αντλία υδραυλικοφ για ανφψωςθ – εκκζνωςθ του κάδου απορριμμάτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

 

Υφςτθμα ςάρωςθσ – βοφρτςεσ 

Φο ςάρωκρο κα φζρει δφο περιςτρεφόμενεσ πλευρικζσ βοφρτςεσ ζμπροςκεν των εμπρόςκιων τροχϊν και 
τθσ καμπίνασ οδιγθςθσ για τθν καλφτερθ και ευκολότερθ επίβλεψι τθσ. Αμφότερεσ κα οδθγοφν τα 
απορρίμματα ςτο ςτόμιο αναρρόφθςθσ που κα τα απορροφά πλιρωσ. 

Φο πλάτοσ τθσ ςάρωςθσ κα είναι τουλάχιςτον 2.000mm κυμαινόμενο ανάλογα με τθσ εκάςτοτε ανάγκεσ 
ςάρωςθσ. Σροκειμζνου να μπορεί να αυξομειϊνεται το πλάτοσ ςάρωςθσ και για καλφτερθ απόδοςθ ςε 
δφςκολα ςθμεία, κα υπάρχει θ δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ μετατόπιςθσ των βουρτςϊν μεταξφ τθσ από τθν 
καμπίνα χεριςμοφ. Οα αποδεικνφεται το πλάτοσ ςάρωςθσ και θ χωροκζτθςθ των πλευρικϊν βουρτςϊν με 
τθν κατάκεςθ πχ. Prospectus, καταςκευαςτικϊν ςχεδίων κλπ. Ρι πλευρικζσ βοφρτςεσ κα ζχουν δυνατότθτα 
υδραυλικισ ρφκμιςθσ τθσ γωνίασ τθσ και τθσ πίεςθσ 
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ςτο οδόςτρωμα από τθν καμπίνα χειριςτι. Υτθν προςφορά κα αναφζρονται οι διαςτάςεισ των βουρτςϊν θ 
διάμετροσ των οποίων κα είναι κατ’ ελάχιςτον 600mm, το υλικό καταςκευισ τθσ, θ δυνατότθτα επζκταςισ 
τθσ, ρφκμιςθσ τθσ γωνίασ τθσ, κακϊσ και διάφορα ςυςτιματα αςφαλείασ (από προςκροφςεισ κ.λπ.). Θα 
υπάρχει δυνατότθτα υδραυλικοφ ανεβοκατεβάςματοσ των βουρτςϊν και εκάςτθ εξ αυτϊν κα 
περιςτρζφεται υδραυλικά με δυνατότθτα ςυνεχοφσ ρφκμιςθσ των ςτροφϊν τθσ από τθν καμπίνα του 
οδθγοφ ανάλογα με τθσ απαιτιςεισ και τθσ πίεςθσ ςτο οδόςτρωμα. Υτθν προςφορά κα δθλϊνεται θ 
ταχφτθτα ςάρωςθσ, θ οποία κα αυξομειϊνεται από τον χειριςτι – οδθγό ανάλογα με τθν ποςότθτα και το 
είδοσ των απορριμμάτων, αλλά και τθν κατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ. 

Για τθν αποφυγι δθμιουργίασ ςφννεφου ςκόνθσ, ειδικά μπεκ κα ψεκάηουν νερό ακριβϊσ μπροςτά από το 
ςθμείο ςάρωςθσ εκάςτθσ βοφρτςασ. 

Φα απορρίμματα κα αναρροφοφνται λόγω του κενοφ, που δθμιουργείται ςτο ςτόμιο αναρρόφθςθσ μζςω 
ειδικισ αναρροφθτικισ τουρμπίνασ, αλλά και λόγω τθσ ειδικισ διαμόρφωςθσ και απόςταςθσ του 
εμπρόςκιου τμιματοσ ςτομίου αναρρόφθςθσ από το ζδαφοσ. Φο ςτόμιο αναρρόφθςθσ κα ζχει 
δυνατότθτα μετατόπιςθσ, κα εδράηεται ςε τζςςερισ τροχοφσ για τθν καλφτερθ ευςτάκειά του, κα ζχει 
ικανό πλάτοσ για ευρφτερο πεδίο αναρρόφθςθσ, κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα 
κακϊσ και τα ευκεία τμιματα του ςωλινα αναρρόφθςθσ και κα είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτεγανά με το ςτόμιο 
αναρρόφθςθσ ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται απϊλειεσ αναρροφθτικότθτασ. Φθσ κα διακζτει ςτο εςωτερικό 
του μπεκ ψεκαςμοφ φδατοσ. Ξε χειριςμό από τθν καμπίνα κα μπορεί ο χειριςτισ να ανυψϊςει όλο το 
ςφςτθμα ςάρωςθσ για αποφυγι μεγάλων εμποδίων. Θ φυγοκεντρικι μονάδα του ανεμιςτιρα (τουρμπίνα) 
διαμζτρου τουλάχιςτον 700mm, κα είναι τοποκετθμζνθ ςτθν οροφι του κάδου για καλφτερθ 
ηυγοςτάκμιςθ. Θα φζρει πολυλζπιδθ φτερωτι χαμθλοφ κορφβου και οι λεπίδεσ τθσ κα είναι ανοξείδωτεσ. 
Θ ζξοδοσ του αζρα κα είναι τθσ τα κάτω κοντά ςτθν πίςω κφρα. 

Ρ χειριςμόσ και ο ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ ςάρωςθσ κα πρζπει να είναι απλόσ και λειτουργικόσ και κα 
γίνεται μζςω τθσ κονςόλασ χειριςμϊν του καλάμου οδιγθςθσ του ςαρϊκρου. λο το ςφςτθμα ςάρωςθσ 
και αναρρόφθςθσ κα λαμβάνει κίνθςθ από τον κινθτιρα του ςαρϊκρου, κακϊσ τθσ και τθσ οι 
προβλεπόμενεσ εφαρμογζσ κα μποροφν να λειτουργιςουν από τθν υδραυλικι εγκατάςταςθ του 
ςαρϊκρου. 

Υφςτθμα νεροφ 

Θ δεξαμενι νεροφ κα είναι καταςκευαςμζνθ από ςυνκετικό υλικό ζναντι τθσ διάβρωςθσ ι ανοξείδωτο 
χάλυβα, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 200lt. Θα διατίκεται αντλία νεροφ κατάλλθλθσ παροχισ και πίεςθσ 
για τον ψεκαςμό του νεροφ μζςω του μπεκ ψεκαςμοφ για τθν κατακάκιςθ τθσ ςκόνθσ κατά τθν ςάρωςθ. 
Μάκε μπεκ κα μπορεί, να ρυκμιςτεί κατά βοφλθςθ από τον κάλαμο χωριςτά ωσ τθσ τθν παροχι νεροφ. 

Σαρελκόμενα 

Φο ςάρωκρο κα ςυνοδεφεται από τα κάτωκι παρελκόμενα:  

- Εφεδρικό τροχό 

- Σλιρθ εργαλειοκικθ για επιςκευζσ 
- Φρίγωνο βλαβϊν μεγάλο 

- Φαρμακείο ςφμφωνα με τον Μ.Ρ.Μ. 
- Συροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον Μ.Ρ.Μ 
- Φρίγωνο βραδυπορείασ. 

- Φα απαραίτθτα ζντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και καλι λειτουργία του 
οχιματοσ. 

- Ματάλογο ανταλλακτικϊν. 

Χρωματιςμόσ 

Εξωτερικά το όχθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ 
μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο τθσ 
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ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. Οα δοκοφν 
τα χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. 

Ματαλλθλότθτα – αξιοπιςτία 

Θ προςφορά κα ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι ότι κατά τθν παράδοςθ του 
μθχανιματοσ κα προςκομίςει και τθν  ζγκριςθ τφπου του μθχανιματοσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία και ότι κα προςκομιςτεί και διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΜ (CE) για όλθ τθν καταςκευι 
(υπερκαταςκευι) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι. 

Ρ προμθκευτισ οφείλει να κατακζςει πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εργατϊν, χειριςτϊν του αγοραςτι για 
το χειριςμό του ςαρϊκρου. Οα κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 
προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μζςα κ.λπ.). 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ – τεχνικι υποςτιριξθ 

Απαιτείται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ τουλάχιςτον για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν, θ οποία κα ιςχφει από τθν θμερομθνία παραλαβισ του μθχανιματοσ. Ρ προμθκευτισ 
υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν, κατά προτίμθςθ 
τουλάχιςτον για δζκα (10) χρόνια από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του μθχανιματοσ.  Φθσ, κα δθλϊνεται θ 
ζκπτωςθ που κα τυγχάνει θ ανακζτουςα αρχι επί του εκάςτοτε ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου. 

Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει τεχνικι εξυπθρζτθςθ για όλο το χρονικό διάςτθμα που ιςχφει θ 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Θ εξυπθρζτθςθ κα πραγματοποιείται εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν και 
με δικι του φροντίδα και δαπάνθ και ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των είκοςι (20) εργάςιμων 
θμερϊν (από τθν επίςθμθ ενθμζρωςι του από το Διμο) να αντικακιςτά κάκε εξάρτθμά του που κα 
αποδειχκεί ελαττωματικό ι κα υποςτεί βλάβθ λόγω κακισ καταςκευισ. 

Ρ προμθκευτισ αναλαμβάνει να εκτελζςει με δικι του ευκφνθ και ζξοδα τθν επικεϊρθςθ και ςυντιρθςθ 
του μθχανιματοσ τθσ πρϊτεσ προγραμματιςμζνεσ πλιρεισ ςυντθριςεισ/service, θ οποία κα περιλαμβάνει 
το ςυνολικό κόςτοσ εργαςίασ και ανταλλακτικϊν (φίλτρων, λιπαντικϊν κλπ), οι οποίεσ κα καλφπτουν 
τουλάχιςτον τα προςφερόμενα ζτθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του να δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει με δικι του δαπάνθ το τεχνικό προςωπικό του Διμου (τουλάχιςτον 2 άτομα ) 
ςτον χειριςμό και τθν ςυντιρθςθ. 

Θ προςφορά κα πρζπει να αναφζρει με υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι, απαραίτθτα τθν φπαρξθ και 
τθν τοποκεςία του εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου, ςτο οποίο κα γίνει θ επιςκευι του μθχανιματοσ κατά 
τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, κα αναφζρεται τθσ ο χρόνοσ παράδοςθσ που δεςμεφεται και αναλαμβάνει για 
τθν προμικεια των απαραίτθτων ανταλλακτικϊν ςτον Διμο ςε περίπτωςθ βλάβθσ κατά το χρονικό 
διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ , κακϊσ και τον τρόπο που προτίκεται να αντιμετωπίηει τθσ ανάγκεσ service. 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΧΝΝΡ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ 

 ΑΣΡΤΤΡΦΘΦΙΜΡΧ ΥΑΤΩΤΘΡΧ 
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ΑΣΑΟΦΘΥΘ ΣΑΤΑΣΡΞΣΘ 
ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘ 

1. Γενικζσ απαιτιςεισ 

1.1 Φο προςφερόμενο μθχάνθμα κα είναι μεταχειριςμζνο 
(τελευταίασ 5ετίασ)  

ΟΑΙ   

1.2 Φεχνικά φυλλάδια/prospectus, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά 
προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι, του προςφερόμενου 
μθχανιματοσ, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά 

ΟΑΙ   

2.  Σλαίςιο 

2.1 Οα αναφερκοφν / δοκοφν κατά τρόπο ςαφι τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά και πλθροφορίεσ για το πλαίςιο: 

ΟΑΙ   

2.1.1 Εργοςτάςιο καταςκευισ πλαιςίου και ζτοσ καταςκευισ 
αυτοφ 

ΟΑΙ   

2.1.2 Διαςτάςεισ, τθσ ενδεικτικά βάροσ λειτουργίασ, ολικό 
μικοσ, πλάτοσ κλπ 

ΟΑΙ   

3. Μινθτιρασ 

3.1 Ρ κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ ΟΑΙ   

3.2 Ξικτιιςχφσςεhp  70ΘΤ   

3.3 Αρικμόσςτροφϊνλειτουργίασ ΟΑΙ   

3.4 Μινθτιρασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ (ςφμφωνα με τθσ 
αντίςτοιχεσ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθσ 
εκπομπζσ καυςαερίων) 

ΟΑΙ   

3.5 Χωρθτικότθτα δεξαμενισ καυςίμου ΟΑΙ   

3.6 Φφποσ και καταςκευαςτισ ΟΑΙ   

4. Υφςτθμα μετάδοςθσκίνθςθσ 

4.1 Υφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ με υδροςτατικι υποβοικθςθ ΟΑΙ   

4.2 Ακτίνα ςτροφισ ςαρϊκρου (να αναφερκεί) ΟΑΙ   

4.3 Φαχφτθτα πορείασ τουμθχανιματοσ  50km/hr   

5. Μάδοσ απορριμμάτων 

5.1 Χωρθτικότθτα κάδου απορριμμάτων  2m3   

5.2 Φρόποσ εκκζνωςθσ δεξαμενισ απορριμμάτων (να 
περιγραφεί) 

ΟΑΙ   

6. Υφςτθμα ςάρωςθσ – βοφρτςεσ 

6.1 Σλάτοσςάρωςθσ  2.500mm   

6.2 Διαςτάςεισ & υλικό καταςκευισ (διάμετροσ κλπ) ΟΑΙ   

6.3 Φαχφτθτα ςάρωςθσ (να αναφερκεί) ΟΑΙ   

6.4 Φρόποσ ςάρωςθσ (να περιγραφεί) ΟΑΙ   
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7. Μαμπίνα χειριςμοφ 

7.1 Φφποσ καμπίνασ ΟΑΙ   

7.2 Μάκιςμα οδθγοφ πολλαπλϊν ρυκμίςεων, περιςτρεφόμενο 
ςε κάκε επικυμθτι κζςθ εργαςίασ και ςφςτθμα 
απορρόφθςθσ κραδαςμϊν 

ΟΑΙ   

7.3 Θζα ςτα ςθμεία εργαςίασ ΟΑΙ   

7.4 Χδραυλικό τιμόνι ΟΑΙ   

7.5 Φα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά 
ςιματα (να αναφερκοφν)  

ΟΑΙ   

7.6 Μλιματιςμόσ  ΟΑΙ   

7.7 Θχθτικάςιματα (κόρνεσ) ΟΑΙ   

7.8 Σρόςκετοσεξοπλιςμόσ (να αναφερκεί) ΟΑΙ   

7.9 Σλιρθσ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων 
για τθν κυκλοφορία, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Μ.Ρ.K. και 
κα είναι εφοδιαςμζνο με τθσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και 
για οπιςκοπορεία), φϊτα πορείασ, ςτακμεφςεωσ κλπ 

ΟΑΙ   

7.10 Μακρζπτεσ ΟΑΙ   

7.11 Ρ πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων να είναι πλιρθσ 
και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια εργονομικά 
ςχεδιαςμζνα. Οα περιγραφοφν οιςχετικζσδιατάξεισ 

ΟΑΙ   

7.12 Φο μθχάνθμα κα είναι βαµµζνο µε χρϊματα άριςτθσ 
ποιότθτασ και αντοχισ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αντοχι του 

ΟΑΙ   

7.13 Υειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ που να 
προςδιορίηονται αναλυτικϊσ ςε κατάςταςθ, γρφλοσ, τάκοι 
κ.ά. 

ΟΑΙ   

7.14 Δφο (2) τουλάχιςτον πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον 
Μϊδικα Ρδικισ Μυκλοφορίασ (Μ.Ρ.Μ.) (όπωσ κα ιςχφει 
κατάτθνθμερομθνία ζκδοςθσάδειασ κυκλοφορίασ) 

ΟΑΙ   

7.15 Σλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Μ.Ρ.Μ. ΟΑΙ   

7.16 Φρίγωνο βλαβϊν ΟΑΙ   

8. Σοιότθτα, καταλλθλότθτα και αξιοπιςτία 

8.1 Διλωςθ πιςτότθτασ/Σιςτοποιθτικό εν ιςχφ CE (ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) 

ΟΑΙ   

8.2 Σιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ των 
καταςκευαςτϊν και του προμθκευτι 

ΟΑΙ   

 

9. Φεχνικι υποςτιριξθ και κάλυψθ 

9.1 Ρ Σρομθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι 
παρζχει τθσ εξισ εγγυιςεισ (ωσ χρόνοσ ζναρξθσ των 
εγγυιςεων ορίηεται θ θμερομθνία προςωρινισ ποιοτικισ 
και ποςοτικισ παραλαβισ) 

ΟΑΙ   

9.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ μθχάνθμα (θ  1 ζτοσ   
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εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε 
οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, 
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν 
αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι 
φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 

9.3 Υτο διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να αποκακίςτανται 
ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν αυτό δεν είναι δυνατό ςε 
κεντρικό ςυνεργείο του Σρομθκευτι εφόςον το μθχάνθμα 
είναι δυνατό να κινθκεί αςφαλϊσ, διαφορετικά να 
μεταφζρεται με ζξοδα τθσ Σρομθκεφτριασ εταιρείασ 

ΟΑΙ   

9.4 Εγγφθςθ καταςκευισ και παροχισ ανταλλακτικϊν 
(υπεφκυνθ διλωςθ ) 

 10 ζτθ   

9.5 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν (υπεφκυνθ διλωςθ) 

 20 
θμζρεσ 

  

9.6 Διάρκεια που δεςμεφεται και αναλαμβάνει ο Σρομθκευτισ 
τθν προμικεια ανταλλακτικϊν ςτον Αγοραςτι (υπεφκυνθ 
διλωςθ) 

ΟΑΙ   

9.7 Ζκπτωςθ που κα τυγχάνει ο φορζασ επί του εκάςτοτε 
ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου ανταλλακτικϊν (υπεφκυνθ 
διλωςθ) 

ΟΑΙ   

9.8 Αναλυτικι κατάςταςθ των κεντρικϊν και 
εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων και αποκθκϊν 
ανταλλακτικϊν ανά τθν επικράτεια για τθν εκτζλεςθ 
επιςκευϊν και ςυντιρθςθ για το μθχάνθμα 

ΟΑΙ   

10. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

10.1 Εκπαίδευςθ εργατϊν Αγοραςτι για το χειριςμό του 
μθχανιματοσ 

ΟΑΙ   

10.2 Εκπαίδευςθ τεχνικϊν Αγοραςτι ςτθ ςυντιρθςθ του 
μθχανιματοσ 

ΟΑΙ   

11. Σαράδοςθμθχανιματοσ 

11.1 Θ τελικι παράδοςθ του μθχανιματοσ να γίνει ςτθν ζδρα 
του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον Σρομθκευτι 

ΟΑΙ   

11.2 Φο μθχάνθμα να παραδοκεί με πινακίδεσ κυκλοφορίασ θ 
ζκδοςθ των οποίων (κόςτοσ και ενζργειεσ) κα 
πραγματοποιθκεί και κα βαρφνει τον Σρομθκευτι. Ρ 
Αγοραςτισ κα παράςχει ότι ςχετικό ζγγραφο και 
εξουςιοδότθςθ χρειαςτεί ςτον Σρομθκευτι 

ΟΑΙ   

11.3 Φο μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ ζγκριςθσ 
τφπου και ότι άλλο πιςτοποιθτικό το ςυνοδεφει για τθ 
νόμιμθ κυκλοφορία του ςτθν Ελλάδα. 

ΟΑΙ   

11.4 Χρόνοσ παράδοςθσμθχανιματοσ  6μινεσ   

12. Υυμπλθρωματικά ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ 

12.1 Υε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Υφμβαςθσ 
ιςχφςουν νζεσ νομοκετικζσ διατάξεισ (π.χ. εκνικοί νόμοι, 
κοινοτικζσ οδθγίεσ, κϊδικασ οδικισ κυκλοφορίασ κτλ.), τότε 
ο Σρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει μθχάνθμα με 

ΟΑΙ   
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τεχνικά χαρακτθριςτικά τα οποία να ςυμμορφϊνονται με 
αυτζσ. 

12.2 Ματά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Υφμβαςθσ είναι αποδεκτι 
οποιαδιποτε αντικατάςταςθ του Σροςφερόμενου 
επιμζρουσ εξοπλιςμοφ/ εξαρτθμάτων του μθχανιματοσ με 
αντίςτοιχα Ιςοδυνάμων ι καλφτερων τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν, εάν αυτι κρικεί τεχνικά επιβεβλθμζνθ 
αποκλειςτικά και μόνο λόγω μθ διακεςιμότθτασ των 
αντίςτοιχων προςφερομζνων. Υτθν περίπτωςθ αυτι θ 
αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα κρίνει κατά πόςο οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του νζου εξοπλιςμοφ 
/εξαρτθμάτων είναι ιςοδφναμεσ ι καλφτερεσ των 
προςφερομζνων 

ΟΑΙ   

12.3 Υτθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά 
ςτοιχεία και περιγραφζσ των τμθμάτων του 
προςφερόμενου μθχανιματοσ ι ςχζδια από τα οποία να 
προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι δυνατότθτζσ 
τθσ 

ΟΑΙ   

 

ΕΙΔΡΥ 3: ζνα (1) μεταχειριςμζνο IXE τφπου SUV (CPV: 34113000-2) 

Φο όχθμα κα είναι μεταχειριςμζνο (τελευταίασ 5ετίασ – 2015) από αναγνωριςμζνθ εταιρεία καταςκευισ 
με κυκλοφορία τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ρ κινθτιρασ του κα είναι 
πετρελαιοκίνθτοσ, κυβιςμοφ από 1200 cc ζωσ 1400 cc. Ματά τθν αξιολόγθςθ κα λθφκεί υπόψθ ο αρικμόσ 
των χιλιομζτρων που ζχει πραγματοποιιςει το αυτοκίνθτο (ζωσ 120.000 χιλ.). Ρι διαςτάςεισ του 
αυτοκινιτου, τα κατϋ άξονα βάρθ και τα λοιπά καταςκευαςτικά του ςτοιχεία κα πλθροφν τθσ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ ϊςτε να είναι δυνατι θ κυκλοφορία του ςτθν Ελλάδα. 

Βαςικι προχπόκεςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια του αυτοκινιτου είναι ότι κα πλθρεί τα απαραίτθτα 
ωσ τθσ τθν αςφαλι κυκλοφορία του, δθλαδι κα είναι εφοδιαςμζνο με τα απαραίτθτα ζγγραφα ΜΦΕΡ μετά 
από πρόςφατο τεχνικό ζλεγχο ςε Δθμόςιο ι ιδιωτικό ΜΦΕΡ. 

 

Φο προςφερόμενο αυτοκίνθτο κα είναι επιβατικό πζντε (5) κζςεων, με τζςςερισ (4) πλαϊνζσ και μία (1) 
πίςω πόρτα, μεταχειριςμζνο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, να κυκλοφορεί ευρζωσ ςτθν Ελλθνικι αγορά και το 
εξωτερικό, από επϊνυμο και αναγνωριςμζνο καταςκευαςτι, με καλι φιμθ ςτθν Ελλάδα και ςτο 
εξωτερικό και κα πλθρεί τθσ τθσ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ ϊςτε να 
είναι δυνατι θ κυκλοφορία του ςτθν Ελλάδα με νόμιμθ άδεια. Μριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ 
χαμθλότερθ τιμι (εφόςον βζβαια πλθροφνται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ).  

 

1. Μινθτιρασ. 

 Ρ κινθτιρασ κα βρίςκεται τθσ τζςςερεισ τροχοφσ του οχιματοσ  (4Χ4) κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, με 
ελάχιςτο κυβιςμό 1200cc και μζγιςτο 1400cc, ιπποδφναμθσ ζωσ 90HP, αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ με 
προδιαγραφζσ EURO 4 – 5 ωσ τθσ τον περιοριςμό εκπομπισ καυςαερίων, με μζγιςτθ εκπομπι ρφπων 
150γρ/χλμ CO2. Θ κατανάλωςθ καυςίμου ςε ςυνδυαςμζνο κφκλο- να μθν υπερβαίνει τα 6,5 λίτρα 
/100χλμ. 

 

2. Μιβϊτιο Φαχυτιτων. 

Φο κιβϊτιο ταχυτιτων κα πρζπει να είναι μθχανικό πζντε (5) ςχζςεων + τθσ (1) όπιςκεν. 
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3.Υφςτθμα πζδθςθσ. 

 Θα είναι με δφο ανεξάρτθτα κυκλϊματα ςφμφωνο με τον ιςχφοντα Μ.Ρ.Μ. και τθσ ευρωπαϊκοφσ 
κανονιςμοφσ. Υυγκεκριμζνα: Αεριηόμενα διςκόφρενα εμπρόσ και ςυμπαγι διςκόφρενα πίςω. Φο όχθμα κα 
ζχει ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσABS κακϊσ και EBD. Θα ζχει χειρόφρενο ικανό να αςφαλίηει το όχθμα 
υπό πλιρεσ φορτίο. 

 

4. Υφςτθμα διεφκυνςθσ. 

Φο τιμόνι κα βρίςκεται αριςτερά, κα διακζτει υποβοικθςθ και ρφκμιςθ κακ’ φψοσ. 

5. Ανάρτθςθ. 

Ρι αναρτιςεισ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από υλικά αρίςτθσ ποιότθτασ, ανκεκτικζσ ςε φορτία κατά τον 
τφπο του οχιματοσ και καλισ ςυμπεριφοράσ ςε ανωμαλίεσ του οδοςτρϊματοσ. 

6. Φροχοί. 

 Φο όχθμα κα φζρει τροχοφσ κατάλλθλων διαςτάςεων με ελαςτικά προςφάτου καταςκευισ, όχι από 
αναγόμωςθ και ςε καλι κατάςταςθ. Φθσ, το όχθμα να φζρει πλιρθ εφεδρικό τροχό. Υτθν προςφορά κα 
αναφζρεται ο τφποσ και οι διαςτάςεισ των προςφερόμενων ελαςτικϊν, τα οποία πρζπει κα πρζπει να 
ζχουν ζγκριςθ τφπου και να ανταποκρίνονται τθσ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ. 

 

7. Φωτιςμόσ :  

i. Εςωτερικόσ φωτιςμόσ : Υτο χϊρο επιβατϊν και φόρτωςθσ του οχιματοσ να υπάρχει ανεξάρτθτο 
ςφςτθμα φωτιςμοφ, με κατάλλθλα φωτιςτικά ςϊματα για εργαςία εντόσ αυτοφ. 

ii. Εξωτερικόσ Φωτιςμόσ Ρ φωτιςμόσ κα είναι ςφμφωνα με τον εν ιςχφ Μ.Ρ.Μ. ενϊ επί πλζον κα υπάρχουν 
προβολείσ εμπρόσ και πίςω ομίχλθσ και φϊτα οπιςκοπορείασ προβολείσ αλογόνου, προβολείσ τφπου 
PROJECTOR , τθσ κα υπάρχουν τθσ ςυςςωρευτισ 12 Volt και ςυνολικισ χωρθτικότθτασ το ελάχιςτο 50 Ah. 
Θ τάςθ του κυκλϊματοσ κα είναι 12 Volt. 

 

8. ργανα ελζγχου, εςωτερικόσ εξοπλιςμόσ Φο όχθμα να είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα απαραίτθτα όργανα 
και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ του κινθτιρα και του οχιματοσ εν γζνει κακϊσ και χειριςτιρια 
για τθν κίνθςθ αλλά και τθ λειτουργία των κυρϊν, κόρνα κλπ. Θα φζρει τον πλζον ςφγχρονο εξοπλιςμό, 
δθλαδι : 

 • Σλιρθ πίνακα οργάνων ελζγχου και ενδεικτικϊν λυχνιϊν, φωτιςτικά ςϊματα κ.λ.π. ςφμφωνα με τον 
Μ.Ρ.Μ.  

• Θερμικι μόνωςθ 

 • Θχοςφςτθμα με CD/MP3, θχεία, κεραία 

 • Σροςκζφαλα και ηϊνεσ αςφαλείασ τριϊν ςθμείων για εμπρόσ και πίςω κακίςματα  

• Μακαριςτιρεσ διακοπτόμενθσ λειτουργίασ 

 • Οτουλαπάκι μικροαντικειμζνων 

 • Θικθ πόρτασ οδθγοφ 

 • Αναπτιρασ θλεκτρικόσ 

 • Χειρολαβι ςυνοδθγοφ 

 • Θλεκτρικά παράκυρα 

 • Χειριςτιρια ελζγχου θλεκτρικϊν παρακφρων 

 • Μεντρικό κλείδωμα με τθλεχειριςμό 
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 • Αερόςακοι οδθγοφ, ςυνοδθγοφ 

 • Βομβθτισ αναμμζνων φϊτων 

 • Αντικλεπτικό immobilizer 

 • Θλεκτρομαγνθτικζσ τθλεχειριηόμενεσ κλειδαριζσ 

 • Ψθφιακό ρολόι  

• Τυκμιηόμενο κάκιςμα οδθγοφ 

 • Μλιματιςμό καμπίνασ  

• Δφο θλεκτρικά ρυκμιηόμενουσ εξωτερικοφσ κακρζπτεσ  

• Ικανό αρικμό εςωτερικϊν κακρεπτϊν για τθν επόπτευςθ του χϊρου από τον οδθγό  

• Δφο (2)αλεξιλια ρυκμιηόμενα 

 • Φαπζτα  

• Φα κακίςματα κα είναι άνετα, με επζνδυςθ δερματίνθσ ι υφάςματοσ, τα εμπρόςκια ρυκμιηόμενα 
(εμπρόσ – πίςω – πλάτθ) και τα οπίςκια με δυνατότθτα αναδίπλωςθσ.  

• Υτο οπίςκιο τμιμα του οχιματοσ κα υπάρχει άγκιςτρο ρυμοφλκθςθσ. 

 

9. Χρωματιςμόσ  

Ρ εξωτερικόσ χρωματιςμόσ του οχιματοσ κα είναι λευκόσ ι γκρι. 

 

10. Νοιπά παρελκόμενα 

 Φο αυτοκίνθτο πρζπει να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από: 1. Γρφλλο και τα απαραίτθτα εργαλεία αλλαγισ 
τροχοφ. 2. Συροςβεςτιρα και φαρμακείο ςφμφωνα με τον ΜΡΜ. 3. Φρίγωνο ςτάκμευςθσ. 4. Εφεδρικό 
τροχό πλιρθ.  

 

11. Εγγυιςεισ 

 Ρ προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το όχθμα 
(μθχανικά, θλεκτρικά και θλεκτρονικά μζρθ) τουλάχιςτον ζνα (1) χρόνο, από τθν θμερομθνία παραλαβισ 
του από τθν Χπθρεςία, ανεξάρτθτα από χιλιόμετρα. 

 

12. Ζντυπα 

 Φο αυτοκίνθτο πρζπει να ςυνοδεφεται από μία πλιρθ ςειρά εγχειριδίων οδθγιϊν λειτουργίασ, 
ςυντιρθςθσ και επιςκευισ – ανταλλακτικϊν ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι με περιλθπτικζσ μεταφράςεισ ςτθν 
Ελλθνικι. 

 

Νοιπά ςτοιχεία  

Γενικά τθσ οι παραπάνω αιτιςεισ κεωροφνται και ουςιϊδεισ και απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ εκτόσ 
εάν αναφζρεται ρθτά ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ.  

Είναι υποχρεωτικι για τθσ προςφζροντεσ θ προςκόμιςθ φωτογραφιϊν (τυπωμζνεσ ι ςε θλεκτρονικι 
μορφι) τθσ οποίεσ κα φαίνονται ευκρινϊσ όλο το αμάξωμα (εμπρόσ-πίςω, πλαϊνά), το ςαλόνι, ο χϊροσ του 
κινθτιρα και το πορτπαγκάη. 

 Φο αυτοκίνθτο κα πρζπει να είναι ατρακάριςτο και ςε καλι κατάςταςθ, τόςο το πλαίςιο όςο το ςαλόνι και 
το αμάξωμα. Γενικά ο κινθτιρασ και όλα τα θλεκτρονικά – θλεκτρομθχανολογικά ςυςτιματα κα 
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λειτουργοφν άψογα. Ρι προςφζροντεσ κα κατακζςουν Χπεφκυνθ διλωςθ (επί ποινι αποκλειςμοφ) ςτθν 
οποία κα αναφζρεται θ τιρθςθ των ανωτζρω, δθλ. ότι το αυτοκίνθτο είναι ατρακάριςτο, θ κατάςταςθ του 
πλαιςίου, του αμαξϊματοσ, του ςαλονιοφ, θ λειτουργικότθτα των θλεκτρονικϊν – θλεκτρομθχανολογικϊν 
ςυςτθμάτων του αυτοκινιτου κλπ. 

 Ρι τεχνικζσ προςφορζσ κα ςυνταχκοφν με τθν ίδια ςειρά αρίκμθςθσ τθσ παροφςασ τεχνικισ 
προδιαγραφισ, περιγράφοντασ τον προςφερόμενο τφπο αυτοκινιτου, με τον εξοπλιςμό του και με κάκε 
δυνατι λεπτομζρεια χωρίσ να αφινουν περικϊρια παρερμθνειϊν.  

Μάκε τεχνικι προςφορά με ποινι μθ αποδοχισ τθσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται, με ςυμπλθρωμζνο το 
φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τθσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με υπογραφι και ςφραγίδα του προςφζροντα το 
οποίο αποτελεί παράρτθμα τθσ παροφςθσ, κακϊσ και διλωςθ για τθν προζλευςθ και το εργοςτάςιο 
καταςκευισ του προμθκευόμενου αυτοκινιτου.  

Μαμία προςφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγουσ παρουςίαςθσ και πλθρότθτασ, αρκεί ςτα 
προςκομιηόμενα ςτοιχεία των προςφορϊν να περιλαμβάνονται όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθ 
δθμιουργία πλιρουσ και ςαφοφσ εικόνασ του προςφερόμενου αυτοκινιτου. Ξε ποινι αποκλειςμοφ από 
τθν παραπζρα διαδικαςία, τα ςτοιχεία αυτά κα προκφπτουν από τα επίςθμα ζγγραφα ςτοιχεία του 
καταςκευαςτι.  

Για τθσ ανάγκεσ αξιολόγθςθσ θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει 
ςυμπλθρωματικζσ διευκρινιςεισ ι τθν προςκόμιςθ πρόςκετων τεχνικϊν ςτοιχείων.  

Για τθν επιλογι τθσ χαμθλότερθσ τιμισ λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά 
αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τθσ όρουσ τθσ μελζτθσ. 

 

ΦΧΝΝΡ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ  

ΕΣΙΒΑΦΙΜΡΧ ΑΧΦΡΜΚΟΘΦΡΧ ΦΧΣΡΧ SUV 

 

Α/Α Σεριγραφι ΑπαίτθςθΞελζτθσ 

Υτοιχεία Σροςφοράσ 

Φεχνικά 
χαρακτθριςτικάΣροςφοράσ 

Σαραπομπι 
– 
Φεκμθρίωςθ 

1 
Φο προςφερόμενο όχθμα μθχάνθμα κα είναι 
μεταχειριςμζνο (τελευταίασ 5ετίασ) 

Οαι 
  

2 
Γενικά (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

3 
Μινθτιρασ  Ρχιματοσ (τθσ αναλυτικά 
ορίηονται τθσ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

4 
Υφςτθμα Ξετάδοςθσ Μίνθςθσ (τθσ αναλυτικά 
ορίηονται τθσ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

5 
Υφςτθμα Σζδθςθσ (τθσ αναλυτικά ορίηονται 
τθσ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ) 

Οαι 
  

6 
Υφςτθμα Διεφκυνςθσ (τθσ αναλυτικά 
ορίηονται τθσ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

7 Ελαςτικά – Άξονεσ – Αναρτιςεισ (τθσ Οαι   
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αναλυτικά ορίηονται τθσ Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

8 
Μαμπίνα (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ 
Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ) 

Οαι 
  

9 
Θλεκτρικό Μφκλωμα (τθσ αναλυτικά 
ορίηονται τθσ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

10 
Εγγυιςεισ (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ 
Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ) 

Οαι 
  

Φο προςφερόμενο όχθμα κα ςυνοδεφεται από τα παρακάτω: 

11 
Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα 

Οαι 
  

12 Υετεργαλείων για μικροεπιςκευζσ Οαι   

13 Συροςβεςτιρα Οαι   

14 Σλιρεσ φαρμακείο Οαι   

 

 

 

 

 

 

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΑΟΑΘΕΥΘΥ 

ΙΧΕ τφπου SUV 4Χ4 & ΘΞΙΦΡΤΦΘΓΡΧ 4Χ4 

Α/Α ΜΤΙΦΘΤΙΡ ΑΟΑΘΕΥΘΥ  
ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ 

(Μ) 

ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΘΥ 
ΒΑΤΧΦΘΦΑΥ (%) (ς) 

1 Αμάξωμα 100-120 4,00 

2 Μινθτιρασ – Ιςχφσ, Τοπι Υτρζψθσ 100-120 15,00 

3 Υφςτθμα πζδθςθσ 100-120 6,00 

4 Υφςτθμα Αναρτιςεων 100-120 6,00 

5 Υφςτθμα Ξετάδοςθσκίνθςθσ 100-120 6,00 

6 Υφςτθμα πζδθςθσ 100-120 15,00 

7 Μαμπίνα οδιγθςθσ 100-120 6,00 

8 Φροχοί - Ελαςτικά 100-120 6,00 

9 Αεριςμόσ – Air condition 100-120 6,00 

10 Εγγφθςθ ΜαλισΝειτουργίασ 100-120 20,00 

11 Χρόνοσ Σαράδοςθσ 100-120 10,00 





 

Υελίδα 62 

  

ΥΧΟΡΝΡ 100,00 

 

 

 

ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΑΟΑΘΕΥΘΥ 

ΞΕΦΑΧΕΙΤΙΥΞΕΟΡΧ ΑΣΡΤΤΡΦΘΦΙΜΡΧ ΥΑΤΩΘΤΡΧ 

Α/Α ΜΤΙΦΘΤΙΡ ΑΟΑΘΕΥΘΥ  
ΒΑΘΞΡΝΡΓΙΑ 

(Μ) 

ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΘΥ 
ΒΑΤΧΦΘΦΑΥ (%) (ς) 

1 
Ξζγεκοσ, βάροσ, πλαίςιο, διαςτάςεισ 
οχιματοσ 

100-120 15,00 

2 
Μινθτιρασ  ( ιςχφ- αντιρρυπαντικισ 
τεχνολογία ) 

100-120 15,00 

3 Υφςτθμα μετάδοςθσ 100-120 10,00 

4 Μάδοσ απορριμμάτων 100-120 10,00 

5 Υφςτθμα ςάρωςθσ 100-120 10,00 

6 Υφςτθμα νεροφ 100-120 15,00 

7 
Νοιπόσ και πρόςκετοσ Εξοπλιςμόσ  
ςυςτιματα αςφάλειασ 

100-120 5,00 

8 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 5,00 

9 Εγγφθςθ καλισλειτουργίασ  100-120 5,00 

10 

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

100-120 5,00 

11 Χρόνοσ παράδοςθσ 100-120 5,00 

  

ΥΧΟΡΝΡ 100,00 

 

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ 
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και  προκφπτει από τον  τφπο:  

U=ς1.Μ1+ς2.Μ2+………..+ςν.Μν (τφποσ 1) 

 

όπου:  «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου  ανάκεςθσ Μν και ιςχφει  

 

ς1+ς2+..ςν=1 (100%)       (τφποσ  2) 

 





 

Υελίδα 63 

Θ  οικονομικι προςφορά (Ρ.Σ.)  και θ  ςυνολικι ωσ  άνω  βακμολογία U  προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ 
προςφορά, από τον τφπο: 

 

λ = Ρικ.Σρ. 

U 

 

Υυμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ λ. 

 

 

ΜάτωΑχαΐα – 13.07.200 

 

ΥΧΟΦΑΧΘΘΜΕ 

 

 

 

ΥΩΦΘΤΘΥ ΑΟΦΩΟΡΣΡΧΝΡΥ  

Ξθχ/γοσ Ξθχανικόσ ΦΕ4 

ΘΕΩΤΘΘΘΜΕ 

Θ Αναπλθρϊτρια Σροϊςταμζνθ 

τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ 

 

 

                        ΥΩΦΘΤΙΑ ΦΕΝΡΧΜΑ 

Αρχ/των Ξθχανικϊν ΣΕ4 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ ΑΧΑΙΑΥ 
ΔΘΞΡΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΙΑΥ 
Φαχ. Δ/νςθΥϊςςουΦαυρομενζωσ 50- Μάτω Αχαΐα 
Φαχ. Μωδ.  25200 
Φθλ 26930 25000 
Fax26930 22076 
Σλθροφορίεσ: Υωτιρθσ Αντωνόπουλοσ 
Φθλ: 2693024892 
Fax: 26930 22076 
 

 

 

Σρομικεια Ρχθμάτωνκαι Ξθχανθμάτων 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ   ΣΤΡΞΗΘΕΙΑΥ 
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Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ ζχει προχπολογιςκεί ενδεικτικά ςε 70.000,00 €(ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Σ.Α. 24%)θ παροφςα προμικεια  υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα. 

 

Φμιμα Α 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 

Ξεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό 
διπλοκάμπινο 4x4, ανοικτοφ τφπου 

CPV :  34113000-2 

 

14.000,00 1 14.000,00 

 ΥΧΟΡΝΡ 14.000,00 

 Φ.Σ.Α. 24%   3.360,00 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 17.360,00 

 

Φμιμα Β 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 

Ξεταχειριςμζνο  αναρροφθτικό ςάρωκρο  

CPV : 34144431-8 

 

31.450,00 1 31.450,00 

 ΥΧΟΡΝΡ 31.450,00 

 Φ.Σ.Α. 24% 7.548,00 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 38.998,00 

Φμιμα Γ 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 
Ξεταχειριςμζνο  IXEτφπου SUV4Χ4  

CPV : 34113000-2 
11.000,00 1 11.000,00 

 ΥΧΟΡΝΡ 11.000,00 

 Φ.Σ.Α. 24% 2.640,00 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 13.640,00 

 

 

Ρι ποςότθτεσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν που ςυντάχκθκε από τθν αρμόδια Δ/νςθ του Διμου  και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ.  
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Μάτω Αχαΐα – 13.07.200 

ΥΧΟΦΑΧΘΗΜΕ 

 

 

 

ΥΩΦΘΤΘΥ ΑΟΦΩΟΡΣΡΧΝΡΥ  

Ξθχ/γοσ Ξθχανικόσ ΦΕ4 

ΘΕΩΤΗΘΗΜΕ 

Η Αναπλθρϊτρια Σροϊςταμζνθ 
τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ 

 

 

ΥΩΦΘΤΙΑ ΦΕΝΡΧΜΑ 

Αρχ/των Ξθχανικϊν ΣΕ4 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι όλα τα τμιματα. 

Φα είδθ και οι ποςότθτεσ των οχθμάτων, αναφζρονται και ςτο προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, ενϊ οι 
αναλυτικζσ τεχνικζσ τουσ προδιαγραφζσ, αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

Φο κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θπλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.εφόςον  τα oχιματα τθροφν τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ  
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Σροςφορζσ που υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό απορρίπτονται   

 

 

ΕΣΩΟΧΞΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ ΦΡΤΕΑ ………………………………………………………………………………………………………….  

ΦΗΝ ………………..ΦΑΠ…………………………………………………….………………….. 

 E-MAIL……………………………………………………………………………………………...  

                                                         (Υυμπλθρϊνεται  από τον προμθκευτι )  

Φμιμα Α 

 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ ΑΧΑΙΑΥ 
ΔΘΞΡΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΙΑΥ 
Φαχ. Δ/νςθΥϊςςουΦαυρομενζωσ 50- Μάτω Αχαΐα 
Φαχ. Μωδ.  25200 
Φθλ 26930 25000 
Fax26930 22076 
Σλθροφορίεσ: Υωτιρθσ Αντωνόπουλοσ 
Φθλ: 2693024892 
Fax: 2693022076 
 

 

 

Σρομικεια Ρχθμάτωνκαι Ξθχανθμάτων 
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Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 

Ξεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό 
διπλοκάμπινο 4x4, ανοικτοφ τφπου 

CPV :  34113000-2 

 

 
1 

 

 ΥΧΟΡΝΡ 
 

 Φ.Σ.Α. 24% 
 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 
 

Φμιμα Β 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 

Ξεταχειριςμζνο  αναρροφθτικό ςάρωκρο  

CPV : 34144431-8 

 
 

1 
 

 ΥΧΟΡΝΡ 
 

 Φ.Σ.Α. 24% 
 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 
 

 

 

Φμιμα Γ 

 

Φα προςφερόμενα οχιματα είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ  τθσ Δ/νςθσ 
Φεχνικϊν Ζργων του  Διμου Δυτικισ Αχαΐασ.  

 

 

Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα ιςχφει για  60 θμερολογιακζσ  θμζρεσ  από ςιμερα    

Επιβαρφνςεισ ,κρατιςεισ : Η Εταιρεία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ.    

 

 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 
Ξεταχειριςμζνο  IXEτφπου SUV4Χ4  

CPV : 34113000-2  
1 

 

 ΥΧΟΡΝΡ 
 

 Φ.Σ.Α. 24% 
 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 
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Μάτω Αχαΐα     /       / 2020 

 

 

 

 

                                    Ρ ΣΤΡΥΦΕΤΩΟ 

 
 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Χρθματοδότθςθ 

Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν εγγραφι των απαιτοφμενων πιςτϊςεων ςτον 
τακτικό προχπολογιςμό του φορζα *Υχετ.:Ρ προχπολογιςμόσ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ζτουσ 2020 που 
ψθφίςτθκε με τθν αρικ. 31/2020 (ΑΔΑ:ΨΘΧΤΩ9Ο·9Ι1) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου και ελζγχκθκε 
ωσ προσ τθ νομιμότθτα τθσ με τθν αρικ. πρωτ. 46876/24-03-2020 (ΑΔΑ:60ΣΑΡΤ1Φ-Δ58) όμοια απόφαςθ 
του Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Σελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου, ωσ 
αυτόσιςχφει ςιμερα] 
 

Βάςει των διατάξεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΜ 143/Αϋ)«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» και του Σ.Δ. 80/2016 
(ΦΕΜ 145/A) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», με τισ παρακάτω Αποφάςθ Ανάλθψθσ 
υποχρεϊςεωςθσ : τθσ υπ’ αρικ.8208/16-9-2020 (ΑΔΑ 6ΗΧ5Ω9Ο-ΙΜΝ, ΑΔΑΞ 20REQ0073119409, α/α Βιβλίου 
Εγκρίςεων & Εντολϊν Σλθρωμισ : 286) απόφαςθσ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον Μ.Α.Ε. 64-
7132.0002 για τθν κάλυψθ τθσ ςχετικισ ανάγκθσ, 

 

Θ ςφμβαςθ είναι ενταγμζνθ ςτο Σρόγραμμα «ΦΙΝΡΔΘΞΡΥ ΙΙ». Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων - 
Σ.Δ.Ε. ΧΣ. ΕΥΩΦΕΤΙΜΩΟ ΥΑΕ 055 2017ΥΕ05500010  

Θ προμικεια προχπολογιςμοφ 69.998,00 € με φ.π.α. κα χρθματοδοτθκεί από το Σρόγραμμα 
ΦΙΝΡΔΘΞΡΥ ΙΙ και κα βαρφνει  τουσ παρακάτω Μ.Α.:64-7132.0002.προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 
2020: 

Θ προμικεια  κα εκτελεςτεί  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο 4412/2016, του Ο. 3463/2006 περί 
«Μφρωςθσ του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων» και τισ διατάξεισ του Ο. 3852/2010 Σρόγραμμα ‘’ 
Μαλλικράτθσ’’, όπωσ αυτοί ιςχφουν. 

 

Ανάλυςθ και Φεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ 

Για τον υπολογιςμό του προχπολογιςμοφ ελιφκθςαν υπόψθ : 

 Ρι διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 4412/2016 

 Ρι ανάγκεσ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ. 

 

Φ.Σ.Α.-Μρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ 
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Toν ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του οχιματοσ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει) με αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 

β) Μράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ με αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 
Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (Α.Ε.Σ.Σ.) ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3, του άρκρου 
350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

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

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4172/2013. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ ΑΧΑΙΑΥ 
ΔΘΞΡΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΙΑΥ 
Φαχ. Δ/νςθΥϊςςουΦαυρομενζωσ 50- Μάτω Αχαΐα 
Φαχ. Μωδ.  25200 
Φθλ 26930 25000 
Fax26930 22076 
Σλθροφορίεσ: Υωτιρθσ Αντωνόπουλοσ 
Φθλ: 2693024892 
Fax: 26930 22076 
 

 

 

Σρομικεια Ρχθμάτωνκαι Ξθχανθμάτων 

 

 

 

 

 

ΥΧΓΓΤΑΦΗ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ 

 

ΕΙΔΙΜΗ ΥΧΓΓΤΑΦΗ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ 

Άρκρο 1ο : Αντικείμενο ςυγγραφισ  

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν «Σρομικεια Ρχθμάτων ».  

Σιο ςυγκεκριμζνα : 

ζνα (1) μεταχειριςμζνοπετρελαιοκίνθτο διευρυμζνθσ καμπίνασ θμιφορτθγό 4Χ4(CPV : 34144512-0) 

ζνα (1) μεταχειριςμζνο απορροφθτικό ςάρωκρο 2 κ.μ. περίπου  (CPV: 34144431-8) 

ζνα (1) μεταχειριςμζνοπετρελαιοκίνθτο ΙΧΕ 4Χ4 τφπου SUV(CPV : 34144512-0) 

 

 

Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ  

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

α) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Ρδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

β) 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 Ρδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 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»,  

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

δ) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ματαργιςεισ, Υυγχωνεφςεισ Οομικϊν Σροςϊπων 
και Χπθρεςιϊν του Δθμοςίου Φομζα-Φροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  
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ε) τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Σροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Ρδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

ςτ) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Μφρωςθ του Μϊδικα Οόμων για το Ελεγκτικό Υυνζδριο»  

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

θ) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Υφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων και Μεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων…»,  

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

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

ια) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Φυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Μυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”,  

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

ιγ) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Μφρωςθ Μϊδικα Φόρου Σροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

ιδ) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, ιε) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Σνευματικι Ιδιοκτθςία, Υυγγενικά Δικαιϊματα 
και Σολιτιςτικά Θζματα”,  

ιςτ) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Μωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, ιη) το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει,  

ιθ) τθσ με αρ. Σ1 2380/2012 Μοινισ Χπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Τφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων του Χπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Χποδομϊν, Ξεταφορϊν και Δικτφων »,  

ικ) τθσ με αρ. Σ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.), κ) του ν. 4555/2018 (Α’ 133) ‘’Ξεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Φοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Υυμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ρ.Φ.Α. *Σρόγραμμα «ΜΝΕΙΥΘΕΟΘΥ Ι»+ - Τυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό 
του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΡΔΥΑ - Τυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ 
και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Νοιπζσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ Χπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ’’ 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.  

 

Άρκρο 3ο : Υυμβατικά ςτοιχεία  

Φα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:  
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α) Θ Διακιρυξθ  

β) Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ  

γ) Φεχνικι Ζκκεςθ  

δ) Ενδεικτικόσ Σροχπολογιςμόσ  

ε) Υυγγραφι Χποχρεϊςεων  

 

Άρκρο 4ο : Φρόποσ και χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ  

Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με τουσ όρουσ που κα αποφαςίςει το αρμόδιο όργανο 
του Διμου (Ρικονομικι Επιτροπι), ςφμφωνα τα άρκρα του Ο. 4412/2016, του Ο. 3463/2006. 

 

Άρκρο 5ο : Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ/Σεριεχόμενα Φεχνικισ Σροςφοράσ  

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:  

α) Φο ΦΕΧΔ, όπωσ προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016,  

β) Φθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/2016 και ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ, 

γ) Φθ Διλωςθ χϊρασ προζλευςθσ των προϊόντων (δεν απαιτείται για προϊόντα προζλευςθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ),  

δ) Φα Ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηομζνου),  

ε) Φθ Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.  

 

Υτθν Φεχνικι προςφορά κα κατατεκοφν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται 
ςτισ ‘Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ’ τθσ μελζτθσ.  

 

Άρκρο 6ο : Μριτιριο ανάκεςθσ  

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των αναφερόμενων ομάδων κριτθρίων 
(εφόςον προδιαγράφονται), με τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ τθσ κάκε ομάδασ και του κάκε κριτθρίου 
ξεχωριςτά, όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτο κεφάλαιο ‘Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ’ τθσ μελζτθσ.  

 

Άρκρο 7ο : Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ (χωρίσ ΦΣΑ), του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ του υπό προμικεια 
είδουσ.  

Για τθν κατάκεςθ προςφοράσ, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ κα είναι ποςοςτό 2% επί τθσ κακαρισ 
αξίασ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ του υπό προμικεια είδουσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να 
ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  
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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 ΦΣΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Άρκρο 8ο : Σροκεςμία και τρόποι εκτζλεςθσ – παραλαβισ τθσ προμικειασ- ‘Ζκπτωςθ του Αναδόχου  

Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το όχθμα μζςα ςτθν προκεςμία που αναγράφεται ςτθν τεχνικι 
περιγραφι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από το Διμο Δυτικισ Αχαΐασ. Φα 
ζξοδα μεταφοράσ και παράδοςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο.  

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του οχιματοσ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Υτθν 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 του ςυμβατικοφ είδουσ επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.  

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 όχθμα, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  

H παραλαβι του οχιματοσ γίνεται από επιτροπζσ που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του 
άρκρου 221 του Ο.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Ματά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ, διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ρ ποιοτικόσ ζλεγχοσ, γίνεται τουλάχιςτον με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  

• Ζλεγχοσ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων  

• Ξακροςκοπικόσ ζλεγχοσ  

• Ξθχανικι εξζταςθ  

• Σρακτικι δοκιμαςία  

• Μάκε άλλοσ τρόποσ που κεωρθκεί αναγκαίοσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραλαβισ  

• Υθμειϊνεται ότι για τθν οριςτικι παραλαβι του οχιματοσ, είναι αναγκαία θ ζκδοςθ τθσ απαιτοφμενθσ 
άδειασ κυκλοφορίασ, θ οποία κα γίνει με ενζργειεσ και ζξοδα του αναδόχου, ο οποίοσ κα μεριμνιςει για 
τθν εκπόνθςθ τθσ απαιτοφμενθσ μελζτθσ ειδικοφ ςκοποφ (εξοπλιςμοφ – υπερκαταςκευισ-πλαιςίου) και 
τθν ςχετικι ζγκριςθ τφπου. Ρ Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με τον ανάδοχο για τθν 
ζκδοςθ τθσ ωσ άνω άδειασ κυκλοφορίασ επ’ ονόματί του λαμβάνοντασ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ Δ.Υ. και τθν 
ζγκριςθ κζςθσ ςε κυκλοφορία από τθν αρμόδια Αρχι.  

Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.  

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

 

Άρκρο 9ο : Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν-Αντικατάςταςθ  

Υε 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.  

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.  
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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.  

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

 

Άρκρο 10ο : Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  

Ρ χρόνοσ εγγφθςθσ μετροφμενοσ από τθσ θμερομθνίασ τθσ προςωρινισ παραλαβισ αυτοφ, κακορίηεται 
από τον προςφζροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ του ενόσ (1) ζτουσ  (αν δεν αναφζρεται ςτθν 
προςφορά του προμθκευτι τότε αυτι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ).  

Ματά το χρόνο αυτό ο προμθκευτισ υποχρεοφται να επιςκευάηει ι αντικακιςτά τα τμιματα του 
εξοπλιςμοφ που κα παρουςιάςουν βλάβθ ι φκορά, εκτόσ αν αυτά κεωροφνται αναλϊςιμα (π.χ. φίλτρα, 
λαμπτιρεσ, κ.λ.π.), ι αν θ βλάβθ οφείλεται ςε κακό χειριςμό ι ακραίουσ εξωγενείσ παράγοντεσ.  

Θ εγγφθςθ ζναντι ςκουριάσ κα είναι τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ. λεσ οι επιςκευζσ κα γίνονται ςε 
εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία.  

 

Άρκρο 11 : Φρόποσ πλθρωμισ-φόροι-τζλθ-κρατιςεισ  

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του οχιματοσ, κα γίνει μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ 
παραλαβισ, με τθν ζκδοςθ εξοφλθτικοφ λογαριαςμοφ (τιμολόγιο) και τθν κατάκεςθ όλων των 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτθν Ρικονομικι Χπθρεςία του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ.  

Ρ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ 
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα εξόφλθςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ του Φ.Σ.Α  

 

Άρκρο 12 : Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικι αξίασ του υπό προμικεια είδουσ.  

 

Άρκρο 13ο : Ανταλλακτικά  

Ρ προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει απόκεμα ανταλλακτικϊν για τθν κάλυψθ των ςυνικων 
απαιτιςεων του οχιματοσ – μθχανιματοσ για χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον 10 ετϊν. 

 

ΜάτωΑχαΐα – 13.07.200 

 

ΥΧΟΦΑΧΘΗΜΕ 

 

 

ΥΩΦΘΤΘΥ ΑΟΦΩΟΡΣΡΧΝΡΥ  

Ξθχ/γοσ Ξθχανικόσ ΦΕ4 

ΘΕΩΤΗΘΗΜΕ 

Η Αναπλθρϊτρια Σροϊςταμζνθ 
τθσ Φεχνικισ Χπθρεςίασ 

 

 

ΥΩΦΘΤΙΑ ΦΕΝΡΧΜΑ 

Αρχ/των Ξθχανικϊν ΣΕ4 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΞΕΟΡ ΕΟΦΧΣΡ ΧΣΕΧΘΧΟΗΥ ΔΗΝΩΥΗΥ (TEΧΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Ξζροσ Ι: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Σαροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ρνομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ρνομαςία: ΔΘΞΡΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΛΑΥ 
- Μωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΜΘΞΔΘΥ : *6082+ 
- Φαχυδρομικι διεφκυνςθ / Σόλθ / Φαχ. Μωδικόσ: Υϊςου Φαυρομζνεοσ 50, 25200, ΜάτωΑχαΐα+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Αγγελικι Ρρδίτθ+ 
- Φθλζφωνο: *26933-60135] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *a.orditi@ddachaias.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [https://ddachaias.gr/] 

Β: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Φίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [Σρομικεια οχθμάτων- 34113000-2, 34144431-8] 
- Μωδικόσ ςτο ΜΘΞΔΘΥ: *ΑΔΑΞ …………] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΣΤΡΞΘΘΕΙΕΥ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΦΞΘΞΑΦΑ Α, Β ,Γ] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΡΝΕΥ ΡΙ ΧΣΡΝΡΙΣΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ΥΕ ΜΑΘΕ ΕΟΡΦΘΦΑ ΦΡΧ ΦΕΧΔ ΘΑ ΣΤΕΣΕΙ ΟΑ ΥΧΞΣΝΘΤΩΘΡΧΟ ΑΣΡ 
ΦΡΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΦΡΤΕΑ 

Ξζροσ II: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Σλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΞ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΞ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Φαχυδρομικιδιεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι: 
Φθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ; 
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Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Ξθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Οαι *+ χι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ρ οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Οαι *+ χι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

 
α) *……+ 
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κακικοντα …): 
β) Σροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Ματά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Ματά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

Β: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ρνοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Φαχυδρομικιδιεφκυνςθ: *……+ 

Φθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

Γ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΡΤΕΩΟ 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Οαι *+χι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

Δ: Σλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ 
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(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Οαι *+χι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι 
του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 
30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με 
το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  

 

Ξζροσ III: Νόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Νόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Υτο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχιςεεγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Χπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
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*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Σροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»); 

*+ Οαι *+ χι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

 

Β: Νόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Οαι *+ χι 

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Σοιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Σωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Ξζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Υε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Ξε άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
δ) Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

ΦΡΤΡΙ 
 

ΕΙΥΦΡΤΕΥ 
ΜΡΙΟΩΟΙΜΗΥ 
ΑΥΦΑΝΙΥΗΥ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Οαι *+ χι  
-*+ Οαι *+ χι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Οαι *+ χι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Οαι *+ χι  
-*+ Οαι *+ χι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Οαι *+ χι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
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προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

*……+ *……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

Γ: Νόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ρ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου; 

*+ Οαι *+ χι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Οαι *+ χι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Σαρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

*+ Οαι *+ χι 
 
[.......................] 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Οαι *+ χι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Οαι *+ χι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 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;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Οαι *+ χι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Ξπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

*+ Οαι *+ χι 
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α) δεν 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, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 

Δ. ΑΝΝΡΙ ΝΡΓΡΙ ΑΣΡΜΝΕΙΥΞΡΧ 

Πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματοσ Επικεώρθςθσ 
Εργαςίασ 

Απάντθςθ: 

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 Υϊματοσ 
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 Υϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ.  
Ρι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ; 

*+ Οαι *+ χι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Ξζροσ IV: Μριτιρια επιλογισ 

ςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

 

Α: Ματαλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ρ οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

 

 

Β: Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Δεν απαιτείται για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

 

 

Γ: Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ρ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ρ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

2) Ρ οικονομικόσ φορζασ διακζτει άδεια 
λειτουργίασ εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου για 
τθν τεχνικι υποςτιριξθ των υπό προμικεια 
ειδϊν για τισ επιςκευζσ, ςυντθριςεισ, 
αποκαταςτάςεισ; 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
*……+ 

3) Ρ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

4) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών : 
Ρ οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

 
*+ Οαι *+ χι 
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ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
*+ Οαι *+ χι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

5) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών: 
Ξπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 

Δ: Υυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Οαι *+ χι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Ξζροσ VI: Φελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτον Διμο Δυτικισ Αχαΐασ, προκειμζνου 
να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο παρόν 
Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ υπ’ αρίκμ.... Διακιρυξθσ Προμικειασ 
Οχθμάτων (ΑΔΑΜ ………………). 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 

 

ΡΔΗΓΙΕΥ ΥΧΞΣΝΗΤΩΥΗΥ ΦΧΝΝΡΧ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΗΥ 

 

1. Φο «Φφλλο Υυμμόρφωςθσ» ςυμπλθρϊνεται ϊςτε οι διαγωνιηόμενοι να τεκμθριϊςουν τισ απαντιςεισ 
ςτισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ με παραπομπζσ ςε εγκεκριμζνα εγχειρίδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Φο «Φφλλο Υυμμόρφωςθσ Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν» ακολουκεί τθ μορφι πίνακα, ϊςτε να διευκολυνκεί 
το ζργο τθσ αξιολόγθςθσ. Ρι διαγωνιηόμενοι υποβάλλουν κατά ςυνζπεια, υποχρεωτικά, ςυμπλθρωμζνο 
και με πλιρεισ παραπομπζσ ςτθν ςελίδα/ ςελίδεσ του επιμζρουσ φακζλου Φεχνικισ Σροςφοράσ (ςτθν 
αναλυτικι Φεχνικι Σεριγραφι είτε ςτα ςυνθμμζνα ςχετικά κείμενα ι εγχειρίδια ι ζγγραφα ι prospectus/ 
manuals κλπ.) 

2. Μάκε Φεχνικι προςφορά, όπωσ αναφζρεται, πρζπει να περιζχει όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τυχόν 
πιςτοποιθτικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίεσ, δθλϊςεισ, πιςτοποιθτικά, ςχζδια, υπολογιςμοφσ 
κλπ. των προςφερομζνων ειδϊν, εφόςον αυτζσ δεν υπάρχουν ςτα τεχνικά φυλλάδια. Υτθν τελευταία 
περίπτωςθ κα πρζπει να προςδιορίηεται θ ακριβισ κζςθ των φωτογραφιϊν των προςφερομζνων ειδϊν. 

3. Για τθ ςυμπλιρωςθ του Φφλλου Υυμμόρφωςθσ των Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν, ιςχφουν τα παρακάτω: 

 Θ ςτιλθ Α/Α ακολουκεί τθν αρίκμθςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ. 

 Υτθ ςτιλθ «ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ» περιγράφονται οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 Υτθ ςτιλθ «ΑΣΑΟΦΗΥΗ» ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να απαντιςει με ΟΑΙ ι ΡΧΙ ανάλογα τθν 
ΑΣΑΙΦΘΥΘ. 

 Υτθ ςτιλθ «ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ» κα καταγραφεί από τον διαγωνιηόμενο θ ςαφισ παραπομπι ςτθν 
αναλυτικι Φεχνικι Σεριγραφι ι/και ςτα απαραίτθτα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια 
κλπ. που αυτόσ ζχει περιλάβει ςτθν Φεχνικι Σροςφορά ι ςτα τεχνικά ςτοιχεία που κατά τθν κρίςθ 
του διαγωνιηόμενου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Φφλλου Υυμμόρφωςθσ. 

Ακολουκεί Φφλλο Υυμμόρφωςθσ: 
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ΦΧΝΝΡ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΗΥ  

Φμιμα Α: Ξεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό διπλοκάμπινο  4x4, ανοικτοφ τφπου 

 

Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘ ΑΣΑΟΦΘΥΘ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

1 Φο προςφερόμενο μθχάνθμα κα είναι μεταχειριςμζνο 
(τελευταίασ 5ετίασ)  

ΟΑΙ   

2 Μινθτιρασ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

3 Υφςτθμα ψφξθσ κινθτιρα 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

4 Υφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

5 Μιβϊτιο ταχυτιτων 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

6 Σλαίςιο - αμάξωμα 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

7 Άξονεσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

8 Διαφορικά 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

9 Υφςτθμα Διεφκυνςθσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

10 Υφςτθμα Σζδθςθσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

11 Υφςτθμα Ανάρτθςθσ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

12 Φροχοί-Ελαςτικά 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   
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Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΑΣΑΙΦΘΥΘ ΑΣΑΟΦΘΥΘ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ 

13 Θάλαμοσ οδιγθςθσ – επιβατϊν 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

14 Θλεκτρικό Υφςτθμα 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

15 Βάροσ-Διαςτάςεισ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

16 Μιβωτάμαξα 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

17 Υφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

18 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

πωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ 

ΟΑΙ   

 

Φο προςφερόμενο όχθμα κα ςυνοδεφεται από τα παρακάτω: 

19 
Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα 

Οαι 
  

20 Υετεργαλείων για μικροεπιςκευζσ Οαι 
  

21 Συροςβεςτιρα Οαι 
  

22 Σλιρεσ φαρμακείο Οαι 
  

23 Φρίγωνο βλαβϊν Οαι 
  

24 Σλαςτικά πατάκια τουλάχιςτον οδθγοφ και ςυνοδθγοφ Οαι 
  

25 
 

Ζνα (01) ζτοσ δωρεάν οδικι βοικεια 
Οαι 

  

26 Ζνα (01) ζτοσδωρεάν service Οαι 
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ΦΧΝΝΡ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΗΥ 
Φμιμα Β: Ξεταχειριςμζνο  αναρροφθτικό ςάρωκρο 

 

Α/Α ΣΕΤΙΓΤΑΦΉ ΑΣΑΚΦΗΥΗ ΥΦΡΙΧΕΚΑ ΣΤΡΥΦΡΤΆΥ 

ΑΣΑΟΦΗΥΗ ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 
ΦΕΜΞΗΤΙΩΥΗ 

1. Γενικζσ απαιτιςεισ 

1.1 Φο προςφερόμενο μθχάνθμα κα είναι μεταχειριςμζνο 
(τελευταίασ 5ετίασ)  

ΟΑΙ   

1.2 Φεχνικά φυλλάδια/prospectus, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά 
προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι, του προςφερόμενου 
μθχανιματοσ, όπου κα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά 

ΟΑΙ   

2.  Σλαίςιο 

2.1 Οα αναφερκοφν / δοκοφν κατά τρόπο ςαφι τα παρακάτω 
χαρακτθριςτικά και πλθροφορίεσ για το πλαίςιο: 

ΟΑΙ   

2.1.1 Εργοςτάςιο καταςκευισ πλαιςίου και ζτοσ καταςκευισ 
αυτοφ 

ΟΑΙ   

2.1.2 Διαςτάςεισ, τθσ ενδεικτικά βάροσ λειτουργίασ, ολικό 
μικοσ, πλάτοσ κλπ 

ΟΑΙ   

3. Μινθτιρασ 

3.1 Ρ κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ ΟΑΙ   

3.2 Ξικτιιςχφσςεhp  70ΘΤ   

3.3 Αρικμόσςτροφϊνλειτουργίασ ΟΑΙ   

3.4 Μινθτιρασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ (ςφμφωνα με τθσ 
αντίςτοιχεσ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθσ 
εκπομπζσ καυςαερίων) 

ΟΑΙ   

3.5 Χωρθτικότθτα δεξαμενισ καυςίμου ΟΑΙ   

3.6 Φφποσ και καταςκευαςτισ ΟΑΙ   

4. Υφςτθμα μετάδοςθσκίνθςθσ 

4.1 Υφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ με υδροςτατικι υποβοικθςθ ΟΑΙ   

4.2 Ακτίνα ςτροφισ ςαρϊκρου (να αναφερκεί) ΟΑΙ   

4.3 Φαχφτθτα πορείασ τουμθχανιματοσ  50km/hr   

5. Μάδοσ απορριμμάτων 

5.1 Χωρθτικότθτα κάδου απορριμμάτων  2m3   

5.2 Φρόποσ εκκζνωςθσ δεξαμενισ απορριμμάτων (να 
περιγραφεί) 

ΟΑΙ   

6. Υφςτθμα ςάρωςθσ– βοφρτςεσ 

6.1 Σλάτοσςάρωςθσ  2.500mm   

6.2 Διαςτάςεισ & υλικό καταςκευισ (διάμετροσ κλπ) ΟΑΙ   
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6.3 Φαχφτθτα ςάρωςθσ (να αναφερκεί) ΟΑΙ   

6.4 Φρόποσ ςάρωςθσ (να περιγραφεί) ΟΑΙ   

 

7. Μαμπίνα χειριςμοφ 

7.1 Φφποσ καμπίνασ ΟΑΙ   

7.2 Μάκιςμα οδθγοφ πολλαπλϊν ρυκμίςεων, περιςτρεφόμενο 
ςε κάκε επικυμθτι κζςθ εργαςίασ και ςφςτθμα 
απορρόφθςθσ κραδαςμϊν 

ΟΑΙ   

7.3 Θζα ςτα ςθμεία εργαςίασ ΟΑΙ   

7.4 Χδραυλικό τιμόνι ΟΑΙ   

7.5 Φα ςυνικθ όργανα ελζγχου με τα αντίςτοιχα φωτεινά 
ςιματα (να αναφερκοφν)  

ΟΑΙ   

7.6 Μλιματιςμόσ  ΟΑΙ   

7.7 Θχθτικάςιματα (κόρνεσ) ΟΑΙ   

7.8 Σρόςκετοσεξοπλιςμόσ (να αναφερκεί) ΟΑΙ   

7.9 Σλιρθσ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων 
για τθν κυκλοφορία, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Μ.Ρ.K. και 
κα είναι εφοδιαςμζνο με τθσ απαραίτθτουσ προβολείσ (και 
για οπιςκοπορεία), φϊτα πορείασ, ςτακμεφςεωσ κλπ 

ΟΑΙ   

7.10 Μακρζπτεσ ΟΑΙ   

7.11 Ρ πίνακασ των ενδείξεων και μετριςεων να είναι πλιρθσ 
και αξιόπιςτοσ ςτθ χριςθ, τα δε χειριςτιρια εργονομικά 
ςχεδιαςμζνα. Οα περιγραφοφν οιςχετικζσδιατάξεισ 

ΟΑΙ   

7.12 Φο μθχάνθμα κα είναι βαµµζνο µε χρϊματα άριςτθσ 
ποιότθτασ και αντοχισ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αντοχι του 

ΟΑΙ   

7.13 Υειρά εργαλείων ςε κατάλλθλθ εργαλειοκικθ που να 
προςδιορίηονται αναλυτικϊσ ςε κατάςταςθ, γρφλοσ, τάκοι 
κ.ά. 

ΟΑΙ   

7.14 Δφο (2) τουλάχιςτον πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τον 
Μϊδικα Ρδικισ Μυκλοφορίασ (Μ.Ρ.Μ.) (όπωσ κα ιςχφει 
κατάτθνθμερομθνία ζκδοςθσάδειασ κυκλοφορίασ) 

ΟΑΙ   

7.15 Σλιρεσ φαρμακείο ςφμφωνα με τον Μ.Ρ.Μ. ΟΑΙ   

7.16 Φρίγωνο βλαβϊν ΟΑΙ   

8. Σοιότθτα, καταλλθλότθτα και αξιοπιςτία 

8.1 Διλωςθ πιςτότθτασ/Σιςτοποιθτικό εν ιςχφ CE (ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι) 

ΟΑΙ   

8.2 Σιςτοποιθτικό κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ των 
καταςκευαςτϊν και του προμθκευτι 

ΟΑΙ   

 

9. Φεχνικι υποςτιριξθ και κάλυψθ 

9.1 Ρ Σρομθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι 
παρζχει τθσ εξισ εγγυιςεισ (ωσ χρόνοσ ζναρξθσ των 

ΟΑΙ   
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εγγυιςεων ορίηεται θ θμερομθνία προςωρινισ ποιοτικισ 
και ποςοτικισ παραλαβισ) 

9.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το πλιρεσ μθχάνθμα (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε 
οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, 
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν 
αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι 
φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 

 1 ζτοσ   

9.3 Υτο διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να αποκακίςτανται 
ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν αυτό δεν είναι δυνατό ςε 
κεντρικό ςυνεργείο του Σρομθκευτι εφόςον το μθχάνθμα 
είναι δυνατό να κινθκεί αςφαλϊσ, διαφορετικά να 
μεταφζρεται με ζξοδα τθσ Σρομθκεφτριασ εταιρείασ 

ΟΑΙ   

9.4 Εγγφθςθ καταςκευισ και παροχισ ανταλλακτικϊν 
(υπεφκυνθ διλωςθ ) 

 10 ζτθ   

9.5 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν (υπεφκυνθ διλωςθ) 

 20 
θμζρεσ 

  

9.6 Διάρκεια που δεςμεφεται και αναλαμβάνει ο Σρομθκευτισ 
τθν προμικεια ανταλλακτικϊν ςτον Αγοραςτι (υπεφκυνθ 
διλωςθ) 

ΟΑΙ   

9.7 Ζκπτωςθ που κα τυγχάνει ο φορζασ επί του εκάςτοτε 
ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου ανταλλακτικϊν (υπεφκυνθ 
διλωςθ) 

ΟΑΙ   

9.8 Αναλυτικι κατάςταςθ των κεντρικϊν και 
εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων και αποκθκϊν 
ανταλλακτικϊν ανά τθν επικράτεια για τθν εκτζλεςθ 
επιςκευϊν και ςυντιρθςθ για το μθχάνθμα 

ΟΑΙ   

10. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

10.1 Εκπαίδευςθ εργατϊν Αγοραςτι για το χειριςμό του 
μθχανιματοσ 

ΟΑΙ   

10.2 Εκπαίδευςθ τεχνικϊν Αγοραςτι ςτθ ςυντιρθςθ του 
μθχανιματοσ 

ΟΑΙ   

11. Σαράδοςθμθχανιματοσ 

11.1 Θ τελικι παράδοςθ του μθχανιματοσ να γίνει ςτθν ζδρα 
του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον Σρομθκευτι 

ΟΑΙ   

11.2 Φο μθχάνθμα να παραδοκεί με πινακίδεσ κυκλοφορίασ θ 
ζκδοςθ των οποίων (κόςτοσ και ενζργειεσ) κα 
πραγματοποιθκεί και κα βαρφνει τον Σρομθκευτι. Ρ 
Αγοραςτισ κα παράςχει ότι ςχετικό ζγγραφο και 
εξουςιοδότθςθ χρειαςτεί ςτον Σρομθκευτι 

ΟΑΙ   

11.3 Φο μθχάνθμα κα ςυνοδεφεται από αντίγραφο τθσ ζγκριςθσ 
τφπου και ότι άλλο πιςτοποιθτικό το ςυνοδεφει για τθ 
νόμιμθ κυκλοφορία του ςτθν Ελλάδα. 

ΟΑΙ   

11.4 Χρόνοσ παράδοςθσμθχανιματοσ  6μινεσ   

12. Υυμπλθρωματικά ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ 
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12.1 Υε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Υφμβαςθσ 
ιςχφςουν νζεσ νομοκετικζσ διατάξεισ (π.χ. εκνικοί νόμοι, 
κοινοτικζσ οδθγίεσ, κϊδικασ οδικισ κυκλοφορίασ κτλ.), τότε 
ο Σρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει μθχάνθμα με 
τεχνικά χαρακτθριςτικά τα οποία να ςυμμορφϊνονται με 
αυτζσ. 

ΟΑΙ   

12.2 Ματά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Υφμβαςθσ είναι αποδεκτι 
οποιαδιποτε αντικατάςταςθ του Σροςφερόμενου 
επιμζρουσ εξοπλιςμοφ/ εξαρτθμάτων του μθχανιματοσ με 
αντίςτοιχα Ιςοδυνάμων ι καλφτερων τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν, εάν αυτι κρικεί τεχνικά επιβεβλθμζνθ 
αποκλειςτικά και μόνο λόγω μθ διακεςιμότθτασ των 
αντίςτοιχων προςφερομζνων. Υτθν περίπτωςθ αυτι θ 
αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα κρίνει κατά πόςο οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του νζου εξοπλιςμοφ 
/εξαρτθμάτων είναι ιςοδφναμεσ ι καλφτερεσ των 
προςφερομζνων 

ΟΑΙ   

12.3 Υτθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά 
ςτοιχεία και περιγραφζσ των τμθμάτων του 
προςφερόμενου μθχανιματοσ ι ςχζδια από τα οποία να 
προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι δυνατότθτζσ 
τθσ 

ΟΑΙ   
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ΦΧΝΝΡ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΗΥ 
Φμιμα Γ:Ξεταχειριςμζνο  IXE τφπου SUV 4Χ4 

 

Α/Α 
Σεριγραφι 

Απαίτθςθ 
Ξελζτθσ 

Υτοιχεία Σροςφοράσ 

Φεχνικά 
χαρακτθριςτικά 

Σροςφοράσ 

Σαραπομπι – 
Φεκμθρίωςθ 

1 
Φο προςφερόμενο όχθμα μθχάνθμα κα είναι 
μεταχειριςμζνο (τελευταίασ 5ετίασ) 

Οαι 
  

2 Γενικά (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ 
τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

3 Μινθτιρασ Ρχιματοσ (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι   

4 Υφςτθμα Ξετάδοςθσ Μίνθςθσ (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ 
Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι   

5 
Υφςτθμα Σζδθςθσ (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι   

6 
Υφςτθμα Διεφκυνςθσ (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

7 
Ελαςτικά – Άξονεσ – Αναρτιςεισ (τθσ αναλυτικά ορίηονται 
τθσ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

8 
Μαμπίνα (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

9 
Θλεκτρικό Μφκλωμα (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

10 
Εγγυιςεισ (τθσ αναλυτικά ορίηονται τθσ Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ) 

Οαι 
  

Φο προςφερόμενο όχθμα κα ςυνοδεφεται από τα παρακάτω: 

11 
Βιβλίο οδθγιϊν χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα 

Οαι   

12 Υετ εργαλείων για μικροεπιςκευζσ Οαι   

13 Συροςβεςτιρα Οαι   

14 Σλιρεσ φαρμακείο Οαι   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

ΕΣΩΟΧΞΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ ΦΡΤΕΑ ………………………………………………………………………………………………………….  

ΦΗΝ ………………..ΦΑΠ…………………………………………………….………………….. 

 E-MAIL……………………………………………………………………………………………...  

                                                         (Υυμπλθρϊνεται  από τον προμθκευτι )  

Φμιμα Α 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 

Ξεταχειριςμζνο πετρελαιοκίνθτο θμιφορτθγό 
διπλοκάμπινο 4x4, ανοικτοφ τφπου 

CPV :  34113000-2 

 

 
1 

 

 ΥΧΟΡΝΡ 
 

 Φ.Σ.Α. 24% 
 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 
 

 

Φμιμα Β 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 

Ξεταχειριςμζνο  αναρροφθτικό ςάρωκρο  

CPV : 34144431-8 

 
 

1 
 

 ΥΧΟΡΝΡ 
 

 Φ.Σ.Α. 24% 
 

 

ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΟΡΞΡΥ ΑΧΑΙΑΥ 
ΔΘΞΡΥ ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΙΑΥ 
Φαχ. Δ/νςθΥϊςςουΦαυρομενζωσ 50- Μάτω Αχαΐα 
Φαχ. Μωδ.  25200 
Φθλ 26930 25000 
Fax26930 22076 
Σλθροφορίεσ: Υωτιρθσ Αντωνόπουλοσ 
Φθλ: 2693024892 
Fax: 2693022076 

 

 

Σρομικεια Ρχθμάτων και Ξθχανθμάτων 
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 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 
 

 

 

Φμιμα Γ 

 

Φα προςφερόμενα οχιματα είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ  τθσ Δ/νςθσ 
Φεχνικϊν Ζργων του  Διμου Δυτικισ Αχαΐασ.  

 

 
Ιςχφσ προςφοράσ: Η παροφςα ιςχφει για ζξι μινεσ από τθν επομζνθ θμζρα τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ 

Επιβαρφνςεισ ,κρατιςεισ : Η Εταιρεία μασ επιβαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ.    

 

 

 

ΜάτωΑχαΐα     /       / 2020 

 

 

 

 

                                    Ρ ΣΤΡΥΦΕΤΩΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΡΥ  
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 
(€) 

ΦΕΞ. ΥΧΟΡΝΡ (€) 

1 
Ξεταχειριςμζνο  IXEτφπου SUV4Χ4  

CPV : 34113000-2  
1 

 

 ΥΧΟΡΝΡ 
 

 Φ.Σ.Α. 24% 
 

 ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ 
 




