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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Α.Φ.Μ. 99751013 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΣΩΣΟΥ ΤΑΥΟΜΕΝΕΩΣ 50  

Ρόλθ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 25200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL632 

Τθλζφωνο 2693360135 

Φαξ 2693360150 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  a.orditi@ddachaias.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κα Αγγελικι Ορδίτθ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναιΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ και ανικει ςτθν Γενικι κυβζρνθςθ – ΥποτομζασΟ.Σ.Α. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

τοιχεία Επικοινωνίασ   

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

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα (portal) του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ https://ddachaias.gr/ και από το Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) 

 

 1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, εμπίπτει ςτισ 
διατάξεισ του βιβλίου Ι και είναι «άνω των ορίων» με κριτιριο ανάκεςθσςφμβαςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
ΘλεκτρονικϊνΔθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ) μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr 
τουςυςτιματοσ. 

 

https://ddachaias.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ddachaias.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Εςωτερικϊν, 
ΤΜΘΜΑΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ Ρ.Δ.Ε. κωδικόσ: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.Θ 
δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον με Κ.Α.:61-7135.0002 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ των οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ. 

Θα χρθματοδοτθκεί μζςω του προγράμματοσ «Φιλόδθμοσ II» 240.000,00€ κακϊσ επίςθσ και από 
Δθμοτικοφσ πόρουσ (72.480,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Θ ςφμβαςθ είναι ενταγμζνθ ςτο Ρρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ» ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ Ι«Ρρομικεια 
μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων ι/και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ».Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων - 
Ρ.Δ.Ε. ΥΡ. ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ποςό312.480,00 € 

Για τθν εν λόγω ςφμβαςθ ζχει εκδοκεί θ με αρικ. 7743/4-9-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, με α/α 
283 του μθτρϊου δεςμεφςεων και ΑΔΑΜ: 20REQ007269724 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ενόσ grader  οχιματοσ για τισ ανάγκεσ τουΔιμου Δυτικισ 
Αχαΐασ, μζςω του προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ» και ιδίων πόρων 

Αναλυτικότερα, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του οχιματοσ περιγράφονται ςτθν από 11/11/2019 Μελζτθ τθσ 
Υπθρεςίασ που επικαιροποιικθκε ςτισ 8/6/2020 και ςυγκεκριμζνα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, θ οποία 
αποτελείαναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Το υπό προμικεια όχθμα κατατάςςεται ςτον κωδικό(CPV) 43221000-8του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων 
Συμβάςεων.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφκαι οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν Μελζτθ που 
ςυνζταξε θ ΔιεφκυνςθΤεχνικϊν Υπθρεςιϊνςτα Ραραρτιματα 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 αναδόχου και δεν κα μπορεί να 
υπερβαίνει τουσ ζξι μινεσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
μεβάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ . 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 312.480,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 252.000,00€  ΦΡΑ : 60.480,00€). 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 





 

Σελίδα 6 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

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

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

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

 του ν. 3463/2006 «Κφρωςη του Κϊδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

 του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ - 
Πρόγραμμα Καλλικράτησ», 

 του ν. 4555/2018 (Αϋ 133/19.7.2018) «Μεταρρφθμιςη του θεςμικοφ πλαιςίου τησ Σοπικήσ 
Αυτοδιοίκηςησ - Εμβάθυνςη τησ Δημοκρατίασ - Ενίςχυςη τησ υμμετοχήσ - Βελτίωςη τησ οικονομικήσ 
και αναπτυξιακήσ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ - Ρυθμίςεισ για τον 
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςησ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυθμίςεισ για την 
αποτελεςματικότερη, ταχφτερη και ενιαία άςκηςη των αρμοδιοτήτων ςχετικά με την απονομή 
ιθαγζνειασ και την πολιτογράφηςη - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότητασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ 
διατάξεισ.», 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

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

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

 τθσ με αρ. 57654/2017 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου 
Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 τθσ με αρ. 56902/215/2017 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

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

 τθσ αρίκμ. 93/2018(ΑΔΑ: 6ΜΨΟ9Ν-ΝΤ6) απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ περί υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ’ 
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 τθσ με αρίκμ. πρωτ.60791/31-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΜΘ465ΧΘ7-ΓΜ0) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
περί ζνταξθσ Ρράξθσ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ςτο Ρρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ’ ςτο πλαίςιο τθσ 
πρόςκλθςθσ ΙΙΙ ‘Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου  

 του με αρίκμ. Ρρωτ. 6991/19-8-2020 (20REQ007202122) πρωτογενοφσ αιτιματοσ όπωσ αυτό ζχει 
καταχωρθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

 τθσ αρίκμ. πρωτ. 7743/4-9-2020 απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςε βάροσ του Κ.Α 61-7135.0002 του 
δθμοτικοφ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020, ποςοφ 312.480,00€ (ΑΔΑ 9ΕΟ3Ω9Ν-9ΟΗ- ΑΔΑΜ 
20REQ007269724) 

 τθσ από 11/11/2019 μελζτθσ του Διμου για τθν εν λόγω προμικεια όπου επικαιροποιικθκε ςτισ 
8/6/2020 

 τθσ αρίκμ. 138/2020 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ (ΑΔΑ: 663ΑΩ9Ν-
Τ1Δ) περί ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ τθσ εν λόγω προμικειασ κατά τισ διατάξεισ του 
άρκρου 221 του Ν.4412/2016 

  τθσ αρίκμ 162/2020. απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ 
(ΑΔΑ:ΨΕ1ΡΩ9Ν-24Ω) περί α) ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ – τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τα υπό προμικεια 

είδθ β) ζγκριςθσ για τθ διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κατά τισ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016 και κακοριςμοφ των όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

 

Θ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν και διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ορίηεται ωσ εξισ: 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ 
ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr 

του 

ΕΗΔΗ 

 

13/11/2020 

 

13/11/2020 

 

      16/12/2020 

         18:00 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16/12/2020 και ϊρα 18:00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, 13/11/2020, θμζρα  Παραςκευι   και ϊρα 18:00   

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Γεκνζηόηεηα 

 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 11/11/2020 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα 
καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει ςυςτθμικό αρικμό. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευτεί και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016, ςε μία θμεριςια και ςε μία εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα. 

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

Θ Ρροκιρυξθ και θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): https://ddachaias.gr/ 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνειτον ανάδοχο. Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ ι 
ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν το Διμο. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

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

• θ με αρ………………. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ........), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

• Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ . 

• Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ). 

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

• Το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του αναδόχου προμθκευτι. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ 

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

 

2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

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) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικόφορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία πουορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

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

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςααλλά πρζπει υποχρεωτικά ναςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13),που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

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 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

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

3. Στισ 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 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των 5.040,00 ευρϊ. 

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

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

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. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

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

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

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

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

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

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

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

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

Δεν αποκλείεται ο 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.  

και 

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

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

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

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

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ 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,  

(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 
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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. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

2.2.3.6. Ο 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  

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

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

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

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.   

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
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προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

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

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ιςολογιςμοφσ των τριϊν τελευταίων ετϊν από 
τουσ οποίουσ κα προκφπτει ότι ζχουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ίςο ι μεγαλφτερο του 
προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, ςε ετιςια βάςθ, κα πρζπει να είναι με βάςθ τουσ αντίςτοιχουσ ιςολογιςμοφσ ίςοσ ι 
μεγαλφτερο του προχπολογιςμοφ. 

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, ο ςυμμετζχων κα πρζπει να προςκομίηει επικυρωμζνα 
φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων ι άλλο αντίςτοιχο ζγγραφο ωσ δικαιολογθτικό. 

2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

α)να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δφο (2) ςυμβάςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου, ςυνολικοφ 
φψουσ τουλάχιςτον 50% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, με 
φορείσ είτε το δθμοςίου είτε του ιδιωτικοφ τομζα. 

β) να διακζτουν το κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό και υπθρεςίεσ για τθν ςυντιρθςθ του οχιματοσ και τθν 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

γ) να διακζτουν άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου ςτθν Ελλάδα από τον αρμόδιο φορζα ςε ιςχφ κατάλλθλθ 
για τισ επιςκευζσ και ςυντθριςεισ που απαιτοφνται ςτα πλαίςια τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ των οχθμάτων.  

2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν: 

α) πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:2008  του καταςκευαςτι, που να αφοροφν 
τθν καταςκευι των αντίςτοιχων προϊόντων. Τα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν  εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα 
Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ 
διαπίςτευςθ (EuropeanCooperationforAccreditation) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ 
αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.) 

β) θ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ να είναι πιςτοποιθμζνθ με διαςφάλιςθ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 
9001:2008. Τα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν  εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι από 
φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ 
(EuropeanCooperationforAccreditation) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ 
(Μ.L.A.)  

2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

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

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

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

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ, το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

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

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

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

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

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

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
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. θμειϊνεται 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 Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 

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

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 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 





 

Σελίδα 18 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ 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. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 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 καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

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

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
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. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα των ιςολογιςμϊν τθσ επιχείρθςθσ (εφόςονυποχρεοφνται εκ 
του Νόμου) κατά τα τρία προθγοφμενα ζτθ.  
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Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν, ο ςυμμετζχων κα πρζπει να προςκομίηει 
επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων ι άλλο αντίςτοιχο ζγγραφο ωσ 
δικαιολογθτικό 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

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

1. κατάλογο ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν τελευταίων ετϊν και 
ειδικότερα το είδοσ, οι ποςότθτεσ, θ αξία, οι θμερομθνίεσ παράδοςθσ και υποχρζωςθσ παράδοςθσ και οι 
παραλιπτεσ Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ τομζα: α) ςτθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει ςτον Δθμόςιο 
Τομζα, οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ςτα οποία κα 
αναφζρεται και θ εμπρόκεςμθ ι μθ παράδοςθ των ειδϊν β) ςτθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ ανικει 
ςτον Ιδιωτικό τομζα οι παραδόςεισ αποδεικνφονται με επίςθμα παραςτατικά ζγγραφα πϊλθςθσ. 

2. υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτουν το κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό και υπθρεςίεσ για τθν ςυντιρθςθ 
του οχιματοσ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
τθσ Τεχνικισ Μελζτθσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 

3. άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου ςτθν Ελλάδα από τον αρμόδιο φορζα ςε ιςχφ κατάλλθλθ για τισ 
επιςκευζσ και ςυντθριςεισ που απαιτοφνται ςτα πλαίςια τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ των οχθμάτων. 

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 αντίγραφα 
πιςτοποιθτικϊν από διαπιςτευμζνουσ για αυτό το ςκοπό φορείσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ ότι εφαρμόηει 
και υλοποιεί τισ απαιτιςεισ των προτφπων. 

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 ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 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 ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι 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. 

Οι 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 
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τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

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

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

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

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

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

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά από 
πλευράσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) θ οποία κα εκτιμθκεί 
βάςει των κάτωκι κριτθρίων 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

(%) 

Συνολικό βάροσ 100-120 7,00 

Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, Εκπομπι καυςαερίων 100-120 
15,00 

Σφςτθμα μετάδοςθσκίνθςθσ 100-120 7,00 

Σφςτθμα πζδθςθσ 100-120 7,00 

Σφςτθμα διεφκυνςθσ 100-120 7,00 

Καμπίνα οδιγθςθσ 100-120 7,00 

Σφςτθμα διαμόρφωςθσ (μαχαιριοφ)  100-120 
20,00 

ΓΕΝΙΚΑ    

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 
5,00 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - αντιςκωριακι προςταςία  
100-120 

10,00 
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Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ- Τεχνικι υποςτιριξθ- 
Χρόνοσ παράδοςθσ ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν – Χρόνοσ 
ανταπόκριςθσ  ςυνεργείου – Χρόνοσ αποκατάςταςθσ 

100-120 

10,00 

Χρόνοσ παράδοςθσ 100-120 5,00 

 ΤΝΟΛΟ 100,00 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο : 

U=ς1.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν 

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

ς1+ς2+..ςν=1 (100%) 

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

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ  προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία 
το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

Λ = 
Προςφερκείςα τιμι 

υνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ προμικειασ, όπωσ προςδιορίηονται από 
τθν τεχνικι μελζτθ του Ραραρτιματοσ Ι και τθν Συγγραφι Υποχρεϊςεων του Ραραρτιματοσ 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. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.grτου ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

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

θμειϊνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν 
με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ 
χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. τισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ 
χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα 
προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Η υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. 
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ,με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

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

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
θλεκτρονικι υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» 

2.4.3.1Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).Σχετικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ και 
υποβολισ του ΕΕΕΣ παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ. 

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

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει 
για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ 
ψθφιακι υπογραφι. 
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2.4.3.2Σεχνικι προςφορά 

H Τεχνικι Ρροςφορά 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 «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» τθσ μελζτθσ.Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θκαταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τααναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα Ραραρτιματα Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ. 

Ειδικότερα, κα πρζπει να περιλαμβάνει 

1. Τθν τεχνικι προςφορά του ςυςτιματοσ θ οποία ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 
αρχείο ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. 
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει 
εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

2. Υπεφκυνθ Διλωςθ,ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου 

για ολοκλθρωμζνο όχθμα  για τθν ζκδοςθ των πινακίδων. 

3. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ  (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 

επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι). 

4. Υπεφκυνθ διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ,  εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 1 ζτοσ 

για το πλιρεσ όχθμα (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) . 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ , ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, παροχισ  ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. 

Το διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν (για τα ςυνικθ 

ανταλλακτικά) κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. 

6. Υπεφκυνθ διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν 

ςυντιρθςθσ / service. Θ ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το 

πολφ  εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ 

αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν.   

7. Υπεφκυνθ διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ,  του εργοςταςίου καταςκευισ, ότι αποδζχονται  τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και ότι κα καλφψουν τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απ’ ευκείασ  
εάν αυτό τουσ ηθτθκεί  από τον Διμο 

8. Υπεφκυνθ διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, με τον προςφερόμενο χρόνο παράδοςθσ. 
9. Στθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ   

ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι 
δυνατότθτεσ του προςφερόμενου είδουσ. 

10. Υπεφκυνθ διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, ότι ο ανάδοχοσ προμθκευτισ αναλαμβάνει με τθν 
παράδοςθ να εκπαιδεφςει τουσ τεχνικοφσ και χειριςτζσ του αγοραςτι για το χειριςμό και τθν 
ςυντιρθςθ του οχιματοσ. Μαηί να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα 
εποπτικά μζςα κ.λπ.). 

11. Υπεφκυνθ διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, ότι ο ανάδοχοσ/προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν 
ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι και τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί 
από τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Μεταφορϊν κατά τθν 
ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ. 

12. Εκτόσ από τθν Τεχνικι Ρροςφορά που παράγεται από το ςφςτθμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να 
υποβάλλουν Τεχνικι Ρροςφορά (ωσ επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο .pdf ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο), θ οποία πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τον τρόπο, τθν τάξθ, τθν αρίκμθςθ 
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και τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ» τθσ ςχετικισ 
μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ, προκειμζνου να είναι 
άμεςα αξιολογιςιμθ (Ραράρτθμα IVτθσ παροφςασ). 

τθν Σεχνικι Προςφορά, με ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καμία αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ -
ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται μόνο ςτθν οικονομικι προςφορά. 

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

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθνπαροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, 
δθλαδι με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.)., όπωσ ορίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Μελζτθ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απόρριψθσ ςτον (υπό) φάκελο«Οικονομικι 
Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθναντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγειςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεταιαπό τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 
ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τουςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει ναταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρωνκαλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.Θ τιμι του προσ προμικεια 
οχιματοσ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Vτθσ παροφςασ διακιρυξθσ ) ςε μορφι pdf. 

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

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

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

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: 

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. (άρκρο 97 Ν. 4412/2016). 

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

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

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

Σε 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 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

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

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

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

δ). θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

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

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 22/12/2020 και ϊρα 11:00 ι ιτοι τρείσ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

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

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

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

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

Ειδικότερα: 

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

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθμόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ, ενϊ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ 
των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

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

Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι Προςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΗΔΗ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

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

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεταιςτθν 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.  

Σα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ,  ςτουσ προςφζροντεσμαηί με αντίγραφο 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά 
τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

 

3.2 Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
(αποδεικτικά μζςα) 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

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

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, 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 τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
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θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το 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. 

Πςοιδεν 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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

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

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

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

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 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.  

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

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

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

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
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αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

και  

β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία 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. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

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

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

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

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

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

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

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

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

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

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

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

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιωνενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με 
τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

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

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αναθέηοσζα αρτή μαηαιώνει ή δύναηαι να μαηαιώζει εν όλφ ή εν μέρει αιηιολογημένα ηη 

διαδικαζία ανάθεζης, για ηοσς λόγοσς και σπό ηοσς όροσς ηοσ άρθροσ 106 ηοσ ν. 4412/2016, μεηά 

από γνώμη ηης αρμόδιας Δπιηροπής ηοσ Γιαγφνιζμού. Δπίζης, αν διαπιζηφθούν ζθάλμαηα ή 

παραλείυεις ζε οποιοδήποηε ζηάδιο ηης διαδικαζίας ανάθεζης, μπορεί, μεηά από γνώμη ηοσ 

αρμόδιοσ οργάνοσ (επιηροπή διαγφνιζμού), να ακσρώζει μερικώς ηη διαδικαζία ή να αναμορθώζει 

ανάλογα ηο αποηέλεζμά ηης ή να αποθαζίζει ηην επανάληυή ηης από ηο ζημείο ποσ εμθιλοτώρηζε 

ηο ζθάλμα ή η παράλειυη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, καλισ λειτουργίασ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

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

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

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

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

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

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

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Επιπρόςκετα, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι, που να 
καλφπτειτο5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των προσ 
προμικεια ειδϊν.Ωσ χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ιςχφει ο αναγραφόμενοσ ςτα Ραραρτιματα Ι και 
ΙΙ τθσ παροφςασ. 

Θ εγγφθςθ αυτι κα κατατίκεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
καλισεκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθν τελικι εξόφλθςθ του προμθκευτι, και κα είναι ςφμφωνθ με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κα ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθτων 
υπό προμικεια προϊόντων, προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ τουσ και δεν καεπιβαρφνεται με 
κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ πλθν των 
αναλωςίμων υλικϊν. 

4.2  υμβατικό Πλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

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

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

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

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

4.5 Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

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

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

5.1 Σρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1.Θ πλθρωμι του 100% τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ προμικειασ κα γίνεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ και κατόπιν προςκόμιςθσ του ςχετικοφ 
παραςτατικοφ δαπάνθσ (τιμολογίου ι τιμολογίου-δελτίου αποςτολισ) που κα εκδίδεται ςτα ςτοιχεία του 
φορζα τθσ προμικειασ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ του Διμου (είδοσ, ποςότθτεσ κλπ) 
και των αποδεικτικϊν εξοφλιςεωσ όλων των υποχρεϊςεων του προμθκευτι. Θ εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ κα 
γίνεται εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ (θμζρα παραλαβισ από το λογιςτιριο του φορζα ι 
θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ) του ςχετικοφ παραςτατικοφ και εφόςον πλθροφνται οι ςυνκικεσ του 
προθγουμζνου εδαφίου. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 200 του ν 4412/2016. 

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

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

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

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

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

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

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, τθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ και τθν Τεχνικι Μελζτθ 
των Ραραρτθμάτων Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

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

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

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

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

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 207 του Ν. 4412/2016. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 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 ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά 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 Δικαςτικι Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
Κάκε 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 Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν 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. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ 

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ του προσ προμικεια οχιματοσ 

6.1.1.Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το όχθμα ςτον χϊρο που κα του υποδειχκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχιεντόσ του ςυμβατικοφ χρόνουοοποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι μινεσ. 

Ο 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. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφναντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οικυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

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

6.2  Παραλαβι οχιματοσ - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ 

6.2.1. H παραλαβι του οχιματοσ γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ 
τουοχιματοσ γίνεται ςφμφωνα με τθν τεχνικι μελζτθ των Ραραρτθμάτων Ι και ΙΙ τθσ παροφςασ 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

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

 

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

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

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

Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

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

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.Αν ο 
ανάδοχοσ δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςθ 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 του ςυμβατικοφ αντικειμζνου που απορρίφκθκε γίνεται ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ 

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ 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 ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
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Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1. τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ δεν ιςχφει καμία αναπροςαρμογι τιμισ 

6.8 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Τποκατάςταςθ αναδόχου 

6.8.1 Στθν 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 ΑΚ, 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 ΑΚ.  

 

6.8.3 Σε 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). 

 

Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθκαι τα 
παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οικείμενεσ περί 
προμθκειϊν Δθμοςίου Τομζα Διατάξεισ. 

 

 

 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΠΤΡΙΓΩΝ ΜΤΛΩΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ΔΘΜΟΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΧΑΪΑΣ και ανικει ςτθν Γενικι κυβζρνθςθ – Υποτομζασ Ο.Τ.Α. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ενόσ grader οχιματοσ για τισ ανάγκεσ του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ, μζςω του προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ» και ιδίων πόρων 

 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ 

Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν εγγραφι των απαιτοφμενων πιςτϊςεων ςτον 
τακτικό προχπολογιςμό του φορζα *Σχετ.:Ο προχπολογιςμόσ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ζτουσ 2020 που 
ψθφίςτθκε με τθν αρικ. 31/2020 (ΑΔΑ:ΨΘΧΩ9Ν·9Ι1) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και ελζγχκθκε 
ωσ προσ τθ νομιμότθτα τθσ με τθν αρικ. πρωτ. 46876/24-03-2020 (ΑΔΑ:60ΡΑΟ1Φ-Δ58) όμοια απόφαςθ 
του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου, ωσ αυτόσ 
ιςχφει ςιμερα+ 
 

Βάςει των διατάξεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ)«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» και του Ρ.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ 145/A) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», με τισ παρακάτω Αποφάςεισ Ανάλθψθσ 
υποχρεϊςεων : τθσ υπ’ αρικ. 7743/4-9-2020 (ΑΔΑ 9EO3Ω9N-9OZ, ΑΔΑΜ 20REQ007269724, α/α Βιβλίου 
Εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ : 283) απόφαςθσ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον Κ.Α.Ε. 61-
7135.0002 για τθν κάλυψθ τθσ ςχετικισ ανάγκθσ, 

 

Θ ςφμβαςθ είναι ενταγμζνθ ςτο Ρρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ» ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ Ι «Ρρομικεια 
μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων ι/και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ». Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων - 
Ρ.Δ.Ε. ΥΡ. ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ποςό 312.840,00€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  312.480,00 € με ΦΠΑ 

 

CPV43221000-8 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνικι Ζκκεςθ 

- Γενικι και Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

- Ρροχπολογιςμόσ 

- Ζντυπο προςφοράσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ 

 

Σίτλοσ:«Μίςκωςθ μθχανθμάτων ζργου και φορτθγϊν 
οχθμάτων» 

Αρ. Μελζτθσ : 22 /2012 

 

Σίτλοσ: 

«Ρρομικεια μθχανιματοσ ζργου του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ.» 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια του παρακάτω μθχανιματοσ ζργου για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ,  όπωσ ςυντιρθςθ επαρχιακισ οδοποιίασ, διαμόρφωςθ χϊρων, 
χωματουργικζσ εργαςίεσ, κλπ: 

 Ρρομικεια ενόσ (1) διαμορφωτι γαιϊν (grader) ςυνολικοφ κόςτουσ 312.480,00 € 
 

Θ κατακφρωςθ τθσ ανάκεςθσ κα γίνει ωσ εξισ: 

Α) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, από πλευράσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία κα παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν 
βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που 
ακολουκεί.  

 

Λ = 
Προςφερκείςα τιμι 

Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

 

ωσ αυτόσ ο τφποσ κα αναλυκεί περιςςότερο και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Σε περίπτωςθ που δφο ι περιςςότεροι διαγωνιηόμενοι προςφζρουν τθν ίδια τιμι ι ζχουν τθν ίδια 
βακμολογία,  γίνεται κλιρωςθ μεταξφ τουσ. 

 

Θ προμικεια προχπολογιςμοφ 312.480,00 € με φ.π.α. κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου 
κακϊσ και από το Ρρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ και κα βαρφνει  τουσ παρακάτω Κ.Α.:61-7135.0002 
προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020: 

 

«Ρρομικεια μθχανιματοσ ζργου του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ»  & ΡΔΕ ΥΡ. ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ  (πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ  ΙΙ)  ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010    ςυνολικό ποςό 312.480,00 € με ΦΠΑ. 

 

Θ προμικεια  κα εκτελεςτεί  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016, του Ν. 3463/2006 περί 
«Κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 Ρρόγραμμα ‘’ 
Καλλικράτθσ’’, όπωσ αυτοί ιςχφουν. 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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   Κάτω Αταϊα, 08/06/2020  

 

Η παρούσα τετμική έκθεση σπογράυεται στης 11/11/2019 και επικαιροποιήθηκε 08/06/2020 

λόγω έγγραυης της προμήθειας σε μέο Κ.Α. 61-7135.0002 τοσ προϋπολοτγισμού οικομομικού 

έτοσς 2020. 

 

 

  

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

 

ΩΣΗΡΗ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΗΡΙΑ ΦΕΛΟΤΚΑ  

Σ.Ε4 ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Ε4 ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥ/ΚΟ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑ 
ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ 
 

Σίτλοσ: 
«Ρρομικεια μθχανιματοσ ζργου του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ.» 
 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
 

 ΕΝΑ (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (GRADER) 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Θ μελζτθ αυτι αναφζρεται ςτθν Ρρομικεια ενόσ (1) διαμορφωτι γαιϊν (grader) 
Ακολουκοφν  κατά   είδοσ οι αναλυτικζσ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
 
Ειςαγωγι – ςκοπόσ  
Το προςφερόμενο μθχάνθμα διαμορφωτισ γαιϊν κα είναι απολφτωσ καινοφργιο, αμεταχείριςτο, 
πρόςφατθσ καταςκευισ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  ςτθν εκτζλεςθ αναλόγων εργαςιϊν όπωσ 
ςυντθριςεισ, διαμορφϊςεισ χϊρων, χωματουργικζσ εργαςίεσ, εργαςίεσ αγροτικισ οδοποιίασ κλπ. Στο 
παρόν κείμενο περιλαμβάνονται αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου μθχανιματοσ   
Πλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι ουςιϊδεισ και απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ 
απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Ππου απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου» 
γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ αναφερόμενθσ τιμισ. 
 
α. Γενικά χαρακτθριςτικά 
Ο προςφερόμενοσ διαμορφωτισ γαιϊν κα φζρει ςφςτθμα διαμόρφωςθσ και κουβοφκλιο αςφαλείασ 
(τφπου ROPS-FOPS. Οι κινιςεισ των διαφόρων εξαρτιςεων και θ διεφκυνςι τουσ κα γίνονται 
υδραυλικά.Το προςφερόμενο μθχάνθμα δεν κα περιλαμβάνει αναμοχλευτι. 
 
β. Πλαίςιο 
Το πλαίςιο του προςφερόμενου μθχανιματοσ κα είναι πρόςφατθσ καταςκευισ από τα τελευταία και 
περιςςότερο εξελιγμζνα μοντζλα, ιςχυρό και αρκρωτό με κίνθςθ ςτουσ τζςςερισ (4) οπίςκιουσ τροχοφσ.  
Θα είναι ςυνολικά ζξι τροχϊν, δφο εμπρόσ και τζςςερισ πίςω και θ κίνθςθ κα είναι 6Χ4. 
Το βάροσ του προςφερόμενου μθχανιματοσ με πλιρθ εξάρτθςθ  κα είναι τουλάχιςτον 18.000Kg, ενϊ  κα 
φζρει εμπρόσ και πίςω κατάλλθλα άγκιςτρα ζλξθσ. 
Το ςυνολικό φψοσ του μθχανιματοσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 3,8 μ. 
Με τισ προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κατά τον διαγωνιςμό πρζπει να δοκοφν απαραίτθτα και μάλιςτα 
κατά τρόπο ςαφι και υπεφκυνο τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ:  

 Το ακριβζσ μοντζλο 

 Εργοςτάςιο καταςκευισ, ο τφποσ και το ζτοσ καταςκευισ αυτοφ 

 Διαςτάςεισ βαςικοφμθχανιματοσ 

 Διαςτάςεισ και μορφι πλαιςίου 

 Μεταξόνιο 

 Μετατρόχιο 

 Μζγιςτο πλάτοσ εξωτερικά ςτουσ τροχοφσ (όχι μεγαλφτερο των 2.700mm) 

 Mζγιςτομικοσ,(όχι μεγαλφτερο των 11.000mm) 

 Μζγιςτοφψοσ 

 Ελάχιςτο ελεφκερο φψοσ από οριηόντιο ζδαφοσ  του οπίςκιου άξονα (τουλάχιςτον 335 mm) 

 Υλικά καταςκευισςκελετοφ 

 Ελάχιςτθ ακτίνα ςτροφισ χωρίσ το μαχαίρι (όχι μεγαλφτερθ των 8.000mm)  
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 Βάρθ βαςικοφμθχανιματοσ και εξαρτιςεων 

 Κατανομιτων βαρϊνςτουσάξονεσ 
Οι διαςτάςεισ γενικά του προςφερόμενου μθχανιματοσ, τα κατά άξονα βάρθ και τα υπόλοιπα 
καταςκευαςτικά ςτοιχεία αυτοφ κα πρζπει να πλθροφν τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ ϊςτε να είναι 
δυνατι θ κυκλοφορία αυτοφ, βάςει νόμιμθσ άδειασ.   
 
γ. Κινθτιρασ 
Το μθχάνθμα κα φζρει κινθτιρα πετρελαίου, τφπου DIESEL, τουλάχιςτον εξακφλινδρο, υδρόψυκτο,  4-
χρονο, με φίλτρο αζροσ ξθροφ  υποχρεωτικά, μζγιςτθσ κακαρισ ιπποδυνάμεωσ τουλάχιςτον 221hp 
(165kW) και ροπισ ςτρζψεωσ τουλάχιςτον 900 Nm, κακαρισ ιςχφοσ ςτον ςφόνδυλο τουλάχιςτον 174hp 
(130kW)  ςτισ χαμθλζσ ταχφτθτεσ, για τον καλφτερο δυνατό ζλεγχο τθσ ικανότθτασ ζλξθσ. 
Ο κινθτιρασ, πρζπει, vα είvαι ςχεδιαςμζvoσ και καταςκευαςμζvoσ από τov ίδιο καταςκευαςτι του 
μθχανιματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυμβατότθτα και θ μζγιςτθ απόδοςθ του μθχανιματοσ ωσ ςφνολο. 
Ο κινθτιρασ κα ικανοποιεί τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ 97/68/EC για εκπομπι καυςαερίων StageIV. 
Εάν το ςφςτθμα επεξεργαςίασ καυςαερίων φζρει φίλτρο ςωματιδίων (DPF) να αναφερκεί εάν απαιτείται 
παφςθ εργαςίασ του μθχανιματοσ για «αναγζννθςθ» ι εάν θ αναγζννθςθ γίνεται αυτόματα κατά τθν 
εργαςία. 
Με κάκε προςφορά να προςδιοριςκοφν τα πιο κάτω τεχνικά ςτοιχεία: 

 καταςκευαςτισ και τφποσ 

 πραγματικι ιςχφσ ςτο ςφόνδυλο ςτισ ςτροφζσ ονομαςτικισ λειτουργίασ 

 Μεγαλφτερθ ροπι ςτρζψθσ ςτισ ςτροφζσ ονομαςτικισ λειτουργίασ 

 Καμπφλεσλειτουργίασ 

 Συμπίεςθ, κυβιςμόσ και αρικμόσκυλίνδρων 

 Τρόποσ ειςπνοισ (κατά προτίμθςθ με υπερπλιρωςθ) 

 Σφςτθμα ψφξθσ 

 Σφςτθμα εκκίνθςθσ 

 Ελάχιςτθειδικι κατανάλωςθ 
Ο κινθτιρασ κα  βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του μθχανιματοσ, πίςω από τθν καμπίνα και είναι πλιρωσ 
προφυλαγμζνοσ από τθν ςκόνθ, πζτρεσ κ.λ.π. με κατάλλθλα μεγάλα προςτατευτικά ανοιγόμενα παραπζτα, 
που κα επιτρζπουν τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτο χϊρο του κινθτιρα. 
 
δ. φςτθμα μετάδοςθσ και κφλιςθσ 
Θ μετάδοςθ κα γίνεται μζςω κιβωτίου ταχυτιτων θλεκτρο-υδραυλικισ εμπλοκισ.  
Το κιβϊτιο ταχυτιτων κα πρζπει, κατά προτίμθςθ, να είναι ςχεδιαςμζνο και καταςκευαςμζνο από τov ίδιο 
καταςκευαςτι του μθχανιματοσ. 
Να αναφερκοφν και να περιγραφοφν: 

 Τφποσ και καταςκευαςτισ του ςυμπλζκτθ 

 Τφποσ και καταςκευαςτισ του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ 

 Τρόποσ λειτουργίασ 

 Ταχφτθτεσ, αρικμόσ (τουλάχιςτον 6 εμπρόςκιεσ, 3 όπιςκεν) και ςχζςεισ μετάδοςθσ (θ μζγιςτθ 
ταχφτθτα εμπροςκοπορείασ κα είναι τουλάχιςτον 44km/h και οπιςκοπορείασ 19km/h) 

 Τφποσ και θ ςχζςθ μετάδοςθσ του διαφορικοφ και τθσ τελικισ μετάδοςθσ. 

 Ο τφποσ μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ ςτουσ τροχοφσ, περιγραφι του TANDEM το οποίο κα είναι  με 
αλυςίδεσ 

 Το αντιολιςκθτικόςφςτθμα  

 Ο τφποσ των ελαςτικϊν (χωρίσ αεροκάλαμο), τρακτερωτά και πάντωσ όμοιοι μεταξφ τουσ 

 Θ ταλάντωςθ τoυ εμπρόςκιου άξονα vα είναι κατ' ελάχιςτα 30ο 

 Nα υπάρχει μπλoκζδιαφoρικό. 
 
ε. φςτθμα πζδθςθσ 
Το ςφςτθμα πζδθςθσ του μθχανιματοσ κα είναι υδραυλικό, δφο ανεξάρτθτων κυκλωμάτων (ζνα για τουσ 2 
εμπρόςκιουσ τροχοφσ και ζνα για τουσ 2 οπίςκιουσ), πολλαπλϊν δίςκων εντόσ λουτροφ λαδιοφ και ςτουσ 
τζςςερισ τροχοφσ, με φρζνο parking, που κα επεμβαίνει ςτο άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ των τεςςάρων 
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οπίςκιων τροχϊν. Θα υπάρχει υποχρεωτικά ςφςτθμα πζδθσ εκτάκτου ανάγκθσ ςε περιπτϊςεισ βλάβθσ του 
υδραυλικοφ κυκλϊματοσ ι του κινθτιρα του μθχανιματοσ, ενϊ κα υπάρχει ςχετικι οπτικι και ακουςτικι 
ειδοποίθςθ του χειριςτι. Να γίνει πλιρθσ περιγραφι του ςυςτιματοσ πζδθςθσ. Τoόλo ςφςτθμα πζδθςθσ 
vα ανταποκρίνεται, κατά προτίμθςθ, ςτισ προδιαγραφζσ κατά ISO 3450. 
 
ςτ. φςτθμα διεφκυνςθσ 
Θα είναι πλιρωσ υδραυλικό με υποβοικθςθ. Θ διεφκυνςθ του μθχανιματοσ κα επιτυγχάνεται με τον 
ςυνδυαςμό ςτροφισ των εμπρόςκιων τροχϊν και του αρκρωτοφ πλαιςίου του μθχανιματοσ, μζςω 
υδραυλικϊν εμβόλων.   
Οι γωνίεσ ςτροφισ των εμπρόςκιων τροχϊν κα είναι τουλάχιςτον +/- 45ο 
Ελάχιςτθ ακτίνα ςτροφισ  (όχι μεγαλφτερθ των 8.000mm).  
Να περιγραφεί  το ςφςτθμα διεφκυνςθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ υδραυλικισ αντλίασ και ο αρικμόσ των 
υδραυλικϊν φιαλϊν. 
Επίςθσ  o διαμορφωτισ γαιϊν (γκρζιντερ) κα διακζτει  ςφςτθμα αςφαλείασ για τθν διεφκυνςθ αυτοφ ςε 
περίπτωςθ παφςθσ λειτουργίασ του κινθτιρα ι απϊλειασ υδραυλικισ πιζςεωσ. Να γίνει περιγραφι του 
ςυςτιματοσ  
 
η. Θάλαμοσ  οδιγθςθσ  
Ο κάλαμοσ οδιγθςθσ - χειριςμοφ του   μθχανιματοσ κα είναι τφπου ROPS-FOPS,  μεταλλικόσ, τελείωσ 
κλειςτόσ, με μεγάλεσ επιφάνειεσ κρυςτάλλων, πανοραμικι. Να δοκοφν οι διαςτάςεισ του καλάμου 
χειριςμοφ.  
Ο κάλαμοσ χειριςτι κατά προτίμθςθ να βρίςκεται μπροςτά από τθν άρκρωςθ του πλαιςίου ϊςτε θ 
ορατότθτα του χειριςτι προσ τθ λεπίδα να μθν περιορίηεται ςε καμία γωνία άρκρωςθσ.Τα επίπεδα 
εςωτερικοφ κορφβου δεν κα πρζπει vα υπερβαίνουν τα 75 dB(A). 
Πλα τα κρφςταλλα κα είναι αςφαλείασ. Ο ανεμοκϊρακασ είναι επίςθσ αςφαλείασ. 
Το κάκιςμα του οδθγοφ κα είναι εργονομικό, ανατομικό με ανάρτθςθ και ρυκμιηόμενο επάνω-κάτω, 
ανάλογα με το βάροσ του οδθγοφ. Θα υπάρχει ρφκμιςθ του κακίςματοσ για κίνθςθ ωσ προσ τον οριηόντιο 
άξονα (εμπρόσ-πίςω), κακϊσ και ςε ανακλινόμενθ κζςθ.  
Ο κάλαμοσ χειριςμοφ φζρει κζρμανςθ μεγάλθσ ιςχφοσ. Θα διακζτει  πλιρεσ ςφςτθμα αεριςμοφ και 
κζρμανςθσ.  Θα  φζρει επίςθσ ςφςτθμα AIRCONDITION. Θ καμπίνα κα διακζτει αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ 
κζςθσ, με δφο (2) διπλοφσ εξωτερικοφσ εργονομικοφσ κακρζπτεσ εργαςίασ αναδιπλοφμενουσ, και 
υαλοκακαριςτιρεσ με δφο επίπεδα λειτουργίασ με εκτοξευτζσ νεροφ, δφο (2) πόρτεσ ειςόδου-εξόδου, οι 
οποίεσ αςφαλίηουν με κλειδαριζσ αςφαλείασ. 
Θα φζρει ταμπλό με όλα τα όργανα, χειριςτιρια για τισ κινιςεισ του, ενδείξεισ για τισ βαςικζσ του 
λειτουργίεσ και κατάλλθλα κόρνα για τθν κίνθςι του εντόσ και εκτόσ πόλεωσ,  ςυγκεκριμζνα μζςα ςτθν 
καμπίνα κα υπάρχουν  κατ’ ελάχιςτον: 

 
Όργανα–λυχνίεσ: κα φζρει ςτροφόμετρο, ωρομετρθτισ (ακροιςτικόσ), δείκτθ κερμοκραςίασ νεροφ 
κινθτιρα, δείκτθ πετρελαίου, κερμοκραςίασ κιβωτίου torque - convertor, λυχνία χειρόφρενου, ενδεικτικι 
λυχνία βλάβθσ ςυςτιματοσ πζδθςθσ, ενδεικτικι λυχνία πίεςθσ υδραυλικοφ λαδιοφ ςυςτιματοσ πζδθςθσ,  
λυχνία κορεςμοφ φίλτρου υδραυλικοφ λαδιοφ, λυχνία ρεηερβουάρ πετρελαίου, λυχνία χαμθλισ φόρτιςθσ 
μπαταρίασ, λυχνία χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ, λυχνία γενικοφ ςυναγερμοφ με μπουτόνstop εκτάκτου 
ανάγκθσ, λυχνία εμπρόςκιασ πορείασ, λυχνία πίςω πορείασ, λυχνίεσ φϊτων-φλάσ-προβολζων, λεβιζσ 
φϊτων πορείασ, ρφκμιςθσ φϊτων, κλάξον, μίηα εκκίνθςθσ, λεβιζ ταχυτιτων (εμπρόσ/πίςω), μπουτόνalarm 
(ςτάκμευςθσ), διακόπτθσ εξαεριςμοφ καμπίνασ, χειριςτιριο φϊτων (βομβθτισ εκτάκτου ανάγκθσ, ςτόμια 
εξαεριςμοφ-κζρμανςθσ, πλαφονιζρα καμπίνασ, διακόπτθσ εμπρόςκιων φϊτων εργαςίασ, διακόπτθσ πίςω 
φϊτων εργαςίασ, διακόπτθσ περιςτρεφόμενου φάρου, διακόπτθσ υαλοκακαριςτιρων και  διακόπτθσ 
νεροφ υαλοκακαριςτιρων. 
 
 
θ. Ηλεκτροφωτιςμόσ – όργανα ελζγχου 
Το μθχάνθμα κα  πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με πλιρθ εγκατάςταςθ θλεκτροφωτιςμοφ, με τουσ 
απαραίτθτουσ εμπρόςκιουσ και οπίςκιουσ προβολείσ, νυκτερινισ εργαςίασ, οπίςκια φανάρια και λοιπά 
απαραίτθτα φωτεινά ςιματα. 
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κ. φςτθμα διαμόρφωςθσ (μαχαιριοφ) 
Θα αποτελείται από το μαχαίρι, τθ ςτεφάνθ με το ςφςτθμα περιςτροφισ και τθν βάςθ ανάρτθςθσ.  
Οιδιαςτάςεισ του μαχαιριοφ κα είναι υποχρεωτικάτουλάχιςτον:  

 Μικοσ μαχαιριοφ:  3600 mm 

 Φψοσ μαχαιριοφ: 600mm 

 Ράχοσ: 20mm 
Θα πρζπει vα είναι από ιςχυράσ καταςκευισ χάλυβα και ανκεκτικι ςτισ φκορζσ. 
Θ λεπίδα κα πρζπει vα ζχει μζγιςτθ γωνία κζςθσ περίπου 90ο, δυνατότθτα κλίςθσ τουλάχιςτον 35ο 

μπροςτά και 5ο πίςω. Να διακζτει υδραυλικι πλάγια μετατόπιςθ. Ειδικά αντικακιςτϊμενα φκειρόμενα 
μζρθ κα παρεμβάλλονται μεταξφ των επιφανειϊν τριβισ. Να υπάρχει δυνατότθτα «πλεφςεωσ» τθσ 
λεπίδασ. 
Θ περιςτρoφι τθσ ςτεφάνθσ κατά 360°, κα πρζπει vα επιτυγχάνεται με υδραυλικό κινθτιρα. 
Να δοκοφν ςτοιχεία τθσ ςτεφάνθσ, θ οδόντωςθ, ο τρόποσ περιςτροφισ. 
 Να αναφερκεί θ ιςχφσ του και το ςφςτθμα αςφάλιςθσ. 

 Ακόμθ να δοκοφν ςτοιχεία τθσ αντλίασ και των υδραυλικϊν φιαλϊν. 

 Να περιγραφεί θ βάςθ ανάρτθςθσ (υλικό, διαςτάςεισ, ςθμείο ανάρτθςθσ). 

 Να δοκεί θ ςυνολικι δφναμθ πίεςθσ του μαχαιριοφ επί του εδάφουσ. 
 Ο   διαμορφωτισ γαιϊν κα φζρει  ςφςτθμα προςταςίασ, το οποίο κα αςφαλίηει αυτόματα το μαχαίρι και 
κα το προςτατεφει παράλλθλα από τυχαίεσ προςκροφςεισ ςε ακλόνθτα εμπόδια.    
 
ι. υμπλθρωματικά εξαρτιματα: 
Με κάκε μθχάνθμα κα παραδοκοφν και τα εξισ εξαρτιματα, εργαλεία και όργανα 

 Μία πλιρθ ςειρά κλειδιϊν κα ςυνικων εργαλείων   

 Ρυροςβεςτιρασ ςφμφωνα με τον ΚΟΚ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία παράδοςθσ των 
μθχανθμάτων, τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλθ κζςθ για άμεςθ πρόςβαςθ.  

 Ρλιρεσ φαρμακείο προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ 

 Τρίγωνο βλαβϊν προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ 

 Τα απαραίτθτα ζντυπα για τθν ςυντιρθςθ, επιςκευι και καλι λειτουργία  του μθχανιματοσ ςτθν 
Ελλθνικι ι ςτθν Αγγλικι 

 Βιβλία ανταλλακτικϊν 

 Ζγκριςθτφπου   

 Τρίγωνοςτάκμευςθσ.  

 Τρίγωνο βραδυπορείασ. 
 

Ποιότθτα, Καταλλθλότθτα και Αξιοπιςτία  
Ωσ αποδεικτικά μζςα  με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ να κατατεκοφν: 

 Αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001:2008  του καταςκευαςτι, που 
να αφοροφν τθν καταςκευι των αντίςτοιχων προϊόντων. Τα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν  
εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα 
Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι από φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ 
διαπίςτευςθ (EuropeanCooperationforAccreditation) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ 
αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.) 

Να υποβλθκεί ςχετικι  διλωςθ ςτο ΕΕΕ και να κατατεκεί ωσ αποδεικτικό μζςο ςτα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ. 
 

 Άδεια λειτουργίασ ςυνεργείου ςτθν Ελλάδα από τον αρμόδιο φορζα ςε ιςχφ κατάλλθλθ για τισ  
επιςκευζσ και ςυντθριςεισ που απαιτοφνται  ςτα πλαίςια τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ των οχθμάτων. Τθν 
άδεια λειτουργίασ ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (πριν τθν 
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ).  

  Να υποβλθκεί ςχετικι  διλωςθ ςτο ΕΕΕ και να κατατεκεί ωσ αποδεικτικό μζςο ςτα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ 
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 Θ διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ να είναι πιςτοποιθμζνθ με διαςφάλιςθ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 
9001:2008. Τα πιςτοποιθτικά αυτά κα πρζπει να ζχουν  εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι από 
φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ 
(EuropeanCooperationforAccreditation) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ 
(Μ.L.A.)  
 Να υποβλθκεί ςχετικι  διλωςθ ςτο ΕΕΕ και να κατατεκεί ωσ αποδεικτικό μζςο ςτα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ 
 
Σεχνικι Τποςτιριξθ  
Ο προμθκευτισ με τθν προςφορά  οφείλει να κατακζςει: 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ προςκόμιςθσ κατά τθν παράδοςθ Ζγκριςθσ Τφπου για ολοκλθρωμζνο όχθμα  για 
τθν ζκδοςθ των πινακίδων. 

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ  (CE) για όλθ τθν καταςκευι (υπερκαταςκευι) (ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 
επίςθμθ μετάφραςθ ςε αυτι). 

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

 Υπεφκυνθ διλωςθ παροχισ  ανταλλακτικϊν τουλάχιςτον για 10 ζτθ. Το διάςτθμα παράδοςθσ των 
ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν (για τα ςυνικθ ανταλλακτικά) κα είναι μικρότερο από 10 θμζρεσ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο  αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ / service. Θ ανταπόκριςθ 
του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ  εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από 
τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) εργαςίμων 
θμερϊν.   

 Υπεφκυνθ διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ, ότι αποδζχονται  τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και 
ότι κα καλφψουν τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απ’ ευκείασ  εάν αυτό τουσ ηθτθκεί  από τον 
Διμο.  

    
Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ 
 Ο προμθκευτισ οφείλει με τθν παράδοςθ να εκπαιδεφςει τουσ τεχνικοφσ και χειριςτζσ του αγοραςτι για 
το χειριςμό και τθν ςυντιρθςθ του οχιματοσ. Να κατατεκεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 
(πρόγραμμα εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, αρικμόσ εκπαιδευτϊν, χρθςιμοποιοφμενα εγχειρίδια και άλλα 
εποπτικά μζςα κ.λπ.).  
 
Παράδοςθ Οχθμάτων 
Θ τελικι παράδοςθ του οχιματοσ κα γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να βαρφνουν τον 
Ρρομθκευτι. Το όχθμα κα παραδοκεί με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, πιςτοποιιςεισ για τθν ζκδοςθ 
των πινακίδων.  
Ο χρόνοσ  παράδοςθσ  δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ από ζξι (6) μινεσ. 
Να υποβλθκεί ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ με τον προςφερόμενο χρόνο παράδοςθσ. 
 
υμπλθρωματικά τοιχεία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ 
Στθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ   ςχεδιαγράμματα ι 
ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι δυνατότθτεσ του προςφερόμενου 
είδουσ.Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, ενίςχυςθ ι και 
τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων από αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου 
Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ.  
 
 

Κάτω Αχαΐα,  11 / 11 / 2019 
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Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
ΣΗ Δ/ΝΗ  

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 

ΩΣΗΡΗ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΛΛΤΡΟΠΟΤΛΟ 

Σ.Ε4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε3 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 Συνολικό βάροσ 100-120 7,00 

2 
Ιςχφσ και οπι Στρζψθσ Κινθτιρα, 
Εκπομπι καυςαερίων 

100-120 
15,00 

3 Σφςτθμα μετάδοςθσκίνθςθσ 100-120 7,00 

4 Σφςτθμα πζδθςθσ 100-120 7,00 

5 Σφςτθμα διεφκυνςθσ 100-120 7,00 

6 Καμπίνα οδιγθςθσ 100-120 7,00 

7 
Σφςτθμα διαμόρφωςθσ 
(μαχαιριοφ)  

100-120 
20,00 

 ΓΕΝΙΚΑ    

8 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ 100-120 
5,00 

9 
 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ - 
αντιςκωριακι προςταςία  

100-120 
10,00 

10 

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

100-120 

10,00 

11 Χρόνοσ παράδοςθσ 100-120 5,00 

  ΤΝΟΛΟ 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.Κ1+ς2.Κ2+………..+ςν.Κν   (τφποσ 1) 

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

 

ς1+ς2+..ςν=1 (100%)       (τφποσ  2) 

 

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

Λ = Ο.Π. 

          U 
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υμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο ςφγκριςθσ Λ. 

ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Για τον ζνα  (1) διαμορφωτι γαιϊν (grader) δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον 

 

Κάτω Αχαΐα,  11 / 11 / 2019 

 

  

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 

ΣΗ Δ/ΝΗ  

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

 

 

ΩΣΗΡΗ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΛΛΤΡΟΠΟΤΛΟ 

Σ.Ε4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε3 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ 

 

Σίτλοσ: 

«Ρρομικεια μθχανιματοσ ζργου του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ.» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

A/Α ΕΙΔΟ / CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟ 

-ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(ΕΤΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΤΡΩ) 

1 Διαμορφωτισ γαιϊν (grader) τεμ. 1 252.000,00 252.000,00 

 KA:30-7135.0023, ΚΑ:61-7135.0002   ΑΘΡΟΙΜΑ  

 CPV43221000-8  ΦΡΑ 24% 60.480,00 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 312,480,00 

 

 

Κάτω Αχαΐα,  11 / 11 / 2019 

 

  

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  

ΣΗ Δ/ΝΗ  

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

 

 

ΩΣΗΡΗ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΛΛΤΡΟΠΟΤΛΟ 

Σ.Ε4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε3 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Χρθματοδότθςθ 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ 

Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν εγγραφι των απαιτοφμενων πιςτϊςεων ςτον 
τακτικό προχπολογιςμό του φορζα *Σχετ.:Ο προχπολογιςμόσ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ζτουσ 2020 που 
ψθφίςτθκε με τθν αρικ. 31/2020 (ΑΔΑ:ΨΘΧΩ9Ν·9Ι1) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και ελζγχκθκε 
ωσ προσ τθ νομιμότθτα τθσ με τθν αρικ. πρωτ. 46876/24-03-2020 (ΑΔΑ:60ΡΑΟ1Φ-Δ58) όμοια απόφαςθ 
του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου, ωσ αυτόσ 
ιςχφει ςιμερα+ 
 

Βάςει των διατάξεων του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ)«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» και του Ρ.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ 145/A) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», με τισ παρακάτω Αποφάςθ Ανάλθψθσ 
υποχρεϊςθσ : τθσ υπ’ αρικ. 7743/4-9-2020 (ΑΔΑ 9ΕΟ3Ω9Ν-9ΟΗ, ΑΔΑΜ REQ007269724, α/α Βιβλίου 
Εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ :283) απόφαςθσ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον Κ.Α.Ε. 61-7135.0002 
για τθν κάλυψθ τθσ ςχετικισ ανάγκθσ, 

Θ ςφμβαςθ είναι ενταγμζνθ ςτο Ρρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ» ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ Ι «Ρρομικεια 
μθχανθμάτων ζργου, οχθμάτων ι/και ςυνοδευτικοφ εξοπλιςμοφ». Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων - 
Ρ.Δ.Ε. ΥΡ. ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ποςό 312.480,00€ 

Θ προμικεια προχπολογιςμοφ 312.480,00 € με φ.π.α. κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου 
κακϊσ και από το Ρρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ και κα βαρφνει  τουσ παρακάτω Κ.Α.:30-7135.0023 ,Κ.Α. 
:61-7135.0002.προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2019: 

«Ρρομικεια μθχανιματοσ ζργου του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ»  &ΡΔΕ ΥΡ. ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ  (πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ  ΙΙ)  ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010    ςυνολικό ποςό 312.480,00 € με ΦΠΑ(ποςό προ Φ.Ρ.Α. 
252.000,00) 

Θ προμικεια  κα εκτελεςτεί  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016, του Ν. 3463/2006 περί 
«Κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 Ρρόγραμμα ‘’ 
Καλλικράτθσ’’, όπωσ αυτοί ιςχφουν. 

 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ 

Για τον υπολογιςμό του προχπολογιςμοφ ελιφκθςαν υπόψθ : 

 Οι διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 4412/2016 

 Οι ανάγκεσ των τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ. 

 

Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ 

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

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

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ με αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 





 

Σελίδα 54 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3, του άρκρου 
350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

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

Με 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 –  Διδική υγγραφή Τποχρεώζεων 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ 

 

Σίτλοσ: 

«Ρρομικεια μθχανιματοσ ζργου του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ.» 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρκρο 1 – Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

Το παρόν τεφχοσ τθσ Γενικισ και Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων αφορά ςτουσ ειδικοφσ ςυμβατικοφσ 
όρουσ, με βάςθ τουσ οποίουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν τευχϊν του διαγωνιςμοφ, κα 
εκτελεςτεί από τον Ανάδοχο που κα αναδειχκεί, θ ανατικζμενθ προμικεια με τίτλο «Ρρομικεια 
μθχανιματοσ ζργου του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ». 

 

Άρκρο 2 - Διατάξεισ που ιςχφουν 

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

α)  Του N. 3463/2006 «Δθμοτικόσ και κοινοτικόσ κϊδικασ» και τθν Εγκφκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) 
του ΥΡ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

β) Του Ν. 3852/2010  «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87Α). 

γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν και διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο –Ρρόγραμμα Διαφγεια- και 
άλλεσ διατάξεισ». 

δ) Τθσ εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εςωτερικϊν «Αποδοχι τθσ αρ. 204/2010 
γνωμοδότθςθσ του Δϋ Τμιματοσ του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνεσ δθμοςιεφςεων διαγωνιςμϊν Δθμοςίων Συμβάςεων  
ΟΤΑ Αϋβακμ.» 

ε) Τθσ απόφαςθσ του Υπ. Οικονομίασ Αντ. & Ναυτιλίασ Ρ1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/12.11.2010 με τθν οποία 
το όριο για τθ διενζργεια πρόχειρου διαγωνιςμοφ κακορίςτθκε ςε 60.000€ χωρίσ ΦΡΑ. 

ςτ)Τθσ ΚΥΑ Ρ1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεφχοσ Β) με τθν οποία ρυκμίηονται ειδικότερα 
κζματα λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ,Ανταγωνιςτικότθτασ,Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.  

η) 0 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014), 

θ) - Τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ καιδιαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 

κ) - Τθσ με αρικμ. πρωτ. ΡΙ/542/4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιοσ με κζμα«Ενθμζρωςθ για το Εκνικό 
Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» 

ι) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ ... και λοιπζσρυκμίςεισ». 

ια) Του "Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)." 
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Άρκρο 3 - υμβατικά τεφχθ 

Στοιχεία τθσ ςφμβαςθσ που κα προςαρτθκοφν ςε αυτι, κατά ςειρά ιςχφοσ, είναι: 

α) Θ διακιρυξθ δθμοπραςίασ 

β) Θ Γενικι και ειδικι ςυγγραφι των υποχρεϊςεων 

γ) Θ Τεχνικι ζκκεςθ 

δ) Οι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ε) Ρροχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ. 

ςτ) Ζντυπο προςφοράσ. 

 

Άρκρο 4 – Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Ρριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ πρζπει να κατακζςει εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ποςοφ ίςου με το 5% του ςυμβατικοφ 
προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)  

Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται 
θ εγγφθςθ,  

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 ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

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. 

 

Επιπλζον, ο εκδϊςασ τθν εγγυθτικι επιςτολι κα δθλϊνει: 

Πτι οι υποχρεϊςεισ του από τθν εγγφθςθ λφνονται μόνο δια τθσ επιςτροφισ ς’ αυτόν, τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ ι με ζγγραφθ διλωςθ του εκάςτοτε φορζα ότι εξζλειπε ο λόγοσ για τον οποίο κατετζκθ. 

Με τθν παραπάνω εγγυθτικι επιςτολι ο προμθκευτισ κα εγγυθκεί: 

i. Πτι με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τα είδθ που κα προμθκεφει τον εκάςτοτε φορζα κα 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 
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ii. Τθν ζγκαιρθ και χωρίσ κακυςτζρθςθ παράδοςθ των ειδϊν τθσ προμικειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
φορζα τθσ προμικειασ. 

 

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

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ τουλάχιςτον κατά  δφο (2) μινεσ.    

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

Για τον ζνα  (1) διαμορφωτι γαιϊν (grader) δϊδεκα (12) μινεσ τουλάχιςτον 

Κατά τα λοιπά για τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ,  και καλισ εκτζλεςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 72 του 
ν 4412/2016. 

 

Άρκρο 6 - Ζκπτωςθ του αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 7 - Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, που κα 
ιςχφουν τθν θμζρα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Διμο. 

 

Άρκρο 8 Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Θ χρονικι διάρκεια ςφμβαςθσ κα ιςοφται με το χρονικό διάςτθμα,  που αναφζρεται ωσ χρόνοσ παράδοςθσ 
του προσ προμικεια είδουσ τθσ μελζτθσ. 

 

Άρκρο 9 – Σρόποσ πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ προμικειασ κα γίνεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι και τθ ςφνταξθ 
του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ και κατόπιν προςκόμιςθσ του ςχετικοφ παραςτατικοφ δαπάνθσ 
(τιμολογίου ι τιμολογίου-δελτίου αποςτολισ) που κα εκδίδεται ςτα ςτοιχεία του φορζα τθσ προμικειασ 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ του Διμου (είδοσ, ποςότθτεσ κλπ) και των αποδεικτικϊν 
εξοφλιςεωσ όλων των υποχρεϊςεων του προμθκευτι. Θ εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ κα γίνεται εντόσ 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ (θμζρα παραλαβισ από το λογιςτιριο του φορζα ι θμερομθνία 
πρωτοκόλλθςθσ) του ςχετικοφ παραςτατικοφ και εφόςον πλθροφνται οι ςυνκικεσ του προθγουμζνου 
εδαφίου. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 200 του ν 4412/2016. 
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Άρκρο 10-Παραλαβι  

Τα είδθ τθσ προμικειασ κα παραδίδονται με ζξοδα, μζςα και μζριμνα του αναδόχου προμθκευτι ςτον 
χϊρο που κα του υποδειχκεί από τον Διμο Δυτικθσ Αχαΐασ: 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει τα ανωτζρω είδθ μζςα ςτο χρόνο που ορίηει θ διακιρυξθ και θ 
ςφμβαςθ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, φςτερα από 
αίτθμα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ του. 

Θ παραλαβι κα γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο και κα ςυντάςςεται οριςτικό πρωτόκολλο. 

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του υλικοφ γίνεται από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ, οριηόμενεσ κατά 
περίπτωςθ  από τισ διατάξεισ του  Ν. 4412/2016.   

Θ παράδοςθ και παραλαβι των υλικϊν τθσ παροφςασ προμικειασ κα γίνεται ςφμφωνα με τισδιατάξεισ 
του ν 4412/2016. 

Τα είδθ τθσ προμικειασ κα παραλαμβάνονται από τθν προβλεπόμενθ για το ςκοπό αυτό επιτροπι κατά 
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και πάντα μζςα ςτο ωράριο λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του φορζα τθσ προμικειασ, 
ιτοι από τισ 7.00 ζωσ και τισ 15.00. 

 

ΆΡΘΡΟ 11-Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ- αντικατάςταςθ 

1. Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

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

3. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 207 του ν.  4412/2016. 

 

Άρκρο 12- Κιρυξθ προμθκευτι ζκπτωτου-κυρϊςεισ 

1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α)   ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/2016, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 
ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206του ν.4412/2016,  

2.Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

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

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664#_blank
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προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε 
φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν.4412/2016 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74του ν. 4412/2016.   

 

Άρκρο 13 - Προκαταβολι 

Δεν προβλζπεται χοριγθςθ προκαταβολισ. 

 

 

Κάτω Αχαΐα,  11 / 11 / 2019 

 

  

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  

ΣΗ Δ/ΝΗ  

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

 

 

ΩΣΗΡΗ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΛΛΤΡΟΠΟΤΛΟ 

Σ.Ε4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ.3 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126532#_blank
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) 

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint(https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθτου ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικάυπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 
eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

 

Η ανακζτουςα αρχιςυντάςςει με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, ιτοι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που 
διακζτει θ ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επικυμεί για τον παρόντα διαγωνιςμό, και παράγει το ςχετικό 
πρότυπο eΕΕΕΣ ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF. Εν ςυνεχεία, αναρτά ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ 
τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ: 

 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ και 
κοινοποιείται ζτςι μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, είτε το αρχείο PDF, ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και 

 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου 
να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε ςτο 
ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. Ρ1/2390/13) ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςααρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, 
το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεταιτο εξισ: 

 Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ 
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι 
λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το 
περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό 
εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι 
διαδικτφου, όπωσ π.χ. GoogleChrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του δ/ςμου, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να 
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον παρόντα διαγωνιςμό και αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf 
προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό. 

  

file:///C:\Users\gbaltsaki\Downloads\Promitheus%20ESPDint�
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

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

Το «Φφλλο Συμμόρφωςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν» ακολουκεί τθ μορφι πίνακα, ϊςτε να διευκολυνκεί 
το ζργο τθσ αξιολόγθςθσ. Οι διαγωνιηόμενοι υποβάλλουν κατά ςυνζπεια, υποχρεωτικά, ςυμπλθρωμζνο 
και με πλιρεισ παραπομπζσ ςτθν ςελίδα/ ςελίδεσ του επιμζρουσ φακζλου Τενικισ Ρροςφοράσ (ςτθν 
αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι είτε ςτα ςυνθμμζνα ςχετικά κείμενα ι εγχειρίδια ι ζγγραφα ι prospectus/ 
manuals κλπ.) 

2. Κάκε Τεχνικι 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. Στθν τελευταία 
περίπτωςθ κα πρζπει να προςδιορίηεται θ ακριβισ κζςθ των φωτογραφιϊν των προςφερομζνων ειδϊν. 

3. Για τθ ςυμπλιρωςθ του Φφλλου Συμμόρφωςθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, ιςχφουν τα παρακάτω: 

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

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

 Στθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να απαντιςει με ΝΑΙ ι ΟΧΙ ανάλογα τθν 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ. 

 Στθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί από τον διαγωνιηόμενο θ ςαφισ παραπομπι ςτθν 
αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι ι/και ςτα απαραίτθτα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια 
κλπ. που αυτόσ ζχει περιλάβει ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά ι ςτα τεχνικά ςτοιχεία που κατά τθν κρίςθ 
του διαγωνιηόμενου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ. 

Ακολουκεί Φφλλο Συμμόρφωςθσ: 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΟΧΗΜΑ 

1. Γενικά χαρακτθριςτικά ΝΑΙ   

2. Ρλαίςιο ΝΑΙ   

3. Κινθτιρασ ΝΑΙ   

4. Σφςτθμα μετάδοςθσ και κφλιςθσ ΝΑΙ   

5. Σφςτθμα πζδθςθσ ΝΑΙ   

6. Σφςτθμα διεφκυνςθσ ΝΑΙ   

7. Θάλαμοσ  οδιγθςθσ ΝΑΙ   

8. Πργανα–λυχνίεσ ΝΑΙ   

9. Θλεκτροφωτιςμόσ – όργανα ελζγχου ΝΑΙ   

10. Σφςτθμα διαμόρφωςθσ (μαχαιριοφ) ΝΑΙ   

11. Συμπλθρωματικά εξαρτιματα ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΑ 
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12. Ροιότθτα, Καταλλθλότθτα και Αξιοπιςτία ΝΑΙ   

13. Τεχνικι Υποςτιριξθ ΝΑΙ   

14. Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ΝΑΙ   

15. Ραράδοςθ Οχιματοσ ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ 

 

Σίτλοσ: 

«Ρρομικεια μθχανιματοσ ζργου του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ.» 

 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Τθσ επιχείρθςθσ ...................................................................................................., με ζδρα  
......................................, οδόσ ......................................, αρικμόσ ...........,τθλζφωνο ........... ............... 
…………………………………., fax …………………………… 

 

Ο υπογράφων …………………………………………………………. δθλϊνω ότι για τθν Ρρομικεια Μθχανιματοσ Ζργου 
του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ (grader), ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ. ……….. διακιρυξθσ, τουσ 
οποίουσ ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα, υποβάλλω οικονομικι προςφορά, ωσ εξισ : 

 

A/Α ΕΙΔΟ / CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

(ΕΤΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΤΡΩ) 

1 Διαμορφωτισ γαιϊν (grader) τεμ 1   

 
KA:30-7135.0023, ΚΑ:61-
7135.0002 

 ΑΘΡΟΙΜΑ  

 CPV43221000-8  ΦΡΑ 24%  

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ                                                                                          ΚΑΣΩΑΧΑΪΑ:  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ   Αρικμ. Πρωτ : 

     

Διεφκυνςθ : ΟικονομικϊνΥπθρεςιϊν 

Σμιμα               : Ρρομθκειϊν 

Σαχ. Δ/νςθ : Σϊςου Ταυρομζνεoσ  

Πλθροφορίεσ :  

Σθλζφωνο :  

FAX                  : 5 

 

 

ΤΜΒΑΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ  ΕΡΓΟΤ GRADER 

 

Στθν Κάτω Αχαΐα και ςτο Δθμαρχιακό κατάςτθμα, ςιμερα τθν ………… (….) του μινα ………. (….ου) 
του ζτουσ 202.., θμζρα ……………. και ϊρα …………, οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 

1. Ο Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ, με Α.Φ.Μ. 998751013 ΓϋΔ.Ο.Υ. Ρατρϊν, νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από το 
Διμαρχο του κ. Σπφρο Μυλωνά του Νικολάου και    

 

2. Ο …………………….. με  το διακριτικό τίτλο «………………………..», που εδρεφει ςτθν …………………….. Τ.Κ. 
…………………, (Α.Φ.Μ.: …………………., Δ.Ο.Υ. ……….), ςτ… οποίο κατακυρϊκθκε θ «Προμικειασ μθχανιματοσ 
ζργου grader», με τθν υπ’ αρικ. ………….. (ΑΔΑ:…………..)   

 

 καλοφμενοσ εφ’ εξισ «Ανάδοχοσ», ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα παρακάτω: 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων Διμαρχοσ Σπφρο Μυλωνά του Νικολάου, ενεργϊντασ κατά Νόμο, ωσ 
εκπρόςωποσ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ και ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. ……………….. (ΑΔΑΜ:……………..) 
Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ, ανακζτει ςτον Ανάδοχο τθν: «Προμικειασ μθχανιματοσ ζργου grader» 
,ζναντι ςυνολικισ δαπάνθσ 312.480,00 ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ: 

A/Α ΕΙΔΟ / CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟ 

-ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΤΡΩ) 
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(ΕΤΡΩ) 

1 Διαμορφωτισ γαιϊν (grader) τεμ 1   

 KA:30-7135.0023,ΚΑ:61-7135.0002  ΑΘΡΟΙΜΑ  

 
CPV43221000-8  ΦΡΑ 24%  

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

 

Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ χρθματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ  ιδίουσ πόρουσ και βαρφνει τθν 

πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 2020 με Κ.Α: 61-7135.0002 με Α.Α.Τ.  

Το προσ προμικεια είδοσ, κα πρζπει να είναι ςφμφωνο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ που 

επικαιροποιικθκε 8/6/2020 και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

Το παρόν ςυμφωνθτικό αφορά ςτθν «Προμικειασ μθχανιματοσ ζργου grader», για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν του Διμου με τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ καταγράφονται αναλυτικά ςτθν 
υπ’ αρίκμ. ……. Διακιρυξθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Διάρκεια φμβαςθσ 

Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ και τθν …………… και δεν μπορεί 
να είναι μεγαλφτεροσ από ζξι (6) μινεσ 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το μθχάνθμα ζργου, όπωσ προβλζπεται ςτθν ςχετικι διακιρυξθ, 
ςτο χρόνο που ζχει οριςτεί βάςει τθσ προςφοράσ του, ιτοι ……………., ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

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

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. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το μθχάνθμα ζργου, τουλάχιςτον πζντε (5) 
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Παραλαβι προμικειασ - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

H παραλαβι γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι, που ζχει ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του 
άρκρου 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθ 
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διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

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

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
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 Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δε μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτουσ χρόνουσ που κακορίηονται από τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ Μελζτθσ και τθσ Διακιρυξθσ. 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 5. Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

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

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

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 6. Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Ο ανάδοχοσ κατζκεςε εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων του ςυμφωνθτικοφ τθσ τράπεηασ ……………….. 
1………… φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ιτοι 
ποςοφ ……………€ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν.4412/2016 από τθν υπογραφι του 
παρόντοσ. 

Το περιεχόμενοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να 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 του Διμου ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 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 Φ.Ρ.Α.. 

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 τισ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 

Επιπρόςκετα, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει με τθν παράδοςθ των προσ προμικεια 
ειδϊν εγγυθτικι επιςτολι, που να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., για τθν 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ των προσ προμικεια ειδϊν. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα ιςχφει 
για τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ. 

Θ εγγφθςθ αυτι κα κατατίκεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και τθν τελικι εξόφλθςθ του προμθκευτι, και κα είναι ςφμφωνθ με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κα ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ των 
υπό προμικεια προϊόντων, προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ τουσ και δεν κα επιβαρφνεται με 
κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ πλθν των 
αναλωςίμων υλικϊν. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ 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 ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.  

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1. τθσ ςχετικισ 
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διακιρυξθσ (άρκρο 72 του Ν. 4412/2016). Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο.  

Θ ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ κα γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) 
εργαςίμων θμερϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικζσ Ριτρεσ - Ζκπτωςθ του Αναδόχου 

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

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ 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, 

Αν το υλικό φορτωκεί – παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 9. Πλθμμελισ Καταςκευι – Ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ 

Εάν το υπό προμικεια μθχάνθμα δεν εκπλθρϊνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηει ελαττϊματα ι 
κακοτεχνίεσ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να το αντικαταςτιςει, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Σρόποσ Πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ προμικειασ κα γίνεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι και τθ ςφνταξθ 
του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ και κατόπιν προςκόμιςθσ του ςχετικοφ παραςτατικοφ δαπάνθσ 
(τιμολογίου ι τιμολογίου-δελτίου αποςτολισ) που κα εκδίδεται ςτα ςτοιχεία του φορζα τθσ προμικειασ 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν ςχετικι μελζτθ του Διμου (είδοσ, ποςότθτεσ κλπ) και των αποδεικτικϊν 
εξοφλιςεωσ όλων των υποχρεϊςεων του προμθκευτι. Θ εξόφλθςθ τθσ δαπάνθσ κα γίνεται εντόσ 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ (θμζρα παραλαβισ από το λογιςτιριο του φορζα ι θμερομθνία 
πρωτοκόλλθςθσ) του ςχετικοφ παραςτατικοφ και εφόςον πλθροφνται οι ςυνκικεσ του προθγουμζνου 
εδαφίου. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 200 του ν 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Σροποποίθςθ φμβαςθσ κατά τθ Διάρκειά τθσ 
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Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 12. Δικαίωμα Μονομεροφσ Λφςθσ τθσ φμβαςθσ 

Ο Διμοσ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά 
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 13. Επίλυςθ Διαφορϊν 

Αν ζνασ εκ των δφο ςυμβαλλόμενων ακετιςει υπαιτίωσ τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτον άλλον, 
ευκφνεται ζναντι του αντιςυμβαλλόμενου κατά το ποςό τθσ ηθμίασ που αυτόσ ζχει υποςτεί και οφείλει να 
αποκαταςτιςει τθ ηθμία αυτι άμεςα με καταβολι του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ, εκτόσ αν θ 
ακζτθςθ οφείλεται αποδεδειγμζνα ςε ανϊτερθ βία. 

Θ ςφμβαςθ αυτι μπορεί να λυκεί ςυναινετικά και αηθμίωσ για τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε περίπτωςθ που 
τα πραγματικά δεδομζνα ι οι οικονομικζσ ςυνκικεσ μεταβλθκοφν για λόγουσ ζκτακτουσ και μθ 
δυνάμενουσ να προβλεφκοφν και από τθ μεταβολι αυτι θ παροχι του αναδόχου κακίςταται, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν, υπζρμετρα επαχκισ ςε ςχζςθ με 
τθν αντιπαροχι του Διμου Δυτικισ Αχαϊασ. 

Για τθν επίλυςθ των διαφορϊν που τυχόν προκφψουν από τθν εφαρμογι τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ 
αρμόδια είναι τα δικαςτιρια Ρατρϊν και θ διαδικαςία που κα ακολουκιςει είναι αυτι που προβλζπεται 
από Δθμοτικό και Κοινοτικό Κϊδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Νομοκετικό πλαίςιο 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυνάφκθκε βάςει: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

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

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

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

 του ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κώδικα 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 Εςωτερικών και 
άλλεσ διατάξεισ.», 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

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

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

 τθσ με αρ. 57654/2017 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου 
Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 τθσ με αρ. 56902/215/2017 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

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

 τθσ αρίκμ. 93/2018(ΑΔΑ: 6ΜΨΟ9Ν-ΝΤ6) απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Δυτικισ 
Αχαΐασ περί υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ’ 

 τθσ με αρίκμ. πρωτ.60791/31-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΜΘ465ΧΘ7-ΓΜ0) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
περί ζνταξθσ Ρράξθσ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ςτο Ρρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ’ ςτο πλαίςιο τθσ 
πρόςκλθςθσ ΙΙΙ ‘Ρρομικεια μθχανθμάτων ζργου  
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 του με αρίκμ. Ρρωτ. 6991/19-8-2020 (20REQ007202122) πρωτογενοφσ αιτιματοσ όπωσ αυτό ζχει 
καταχωρθκεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

 τθσ αρίκμ. πρωτ. 7743/4-9-2020 απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςε βάροσ του Κ.Α 61-7135.0002 του 
δθμοτικοφ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020, ποςοφ 312.480,00€ (ΑΔΑ 9ΕΟ3Ω9Ν-9ΟΗ- ΑΔΑΜ 
20REQ007269724) 

 τθσ από 11/11/2019 μελζτθσ του Διμου για τθν εν λόγω προμικεια όπου επικαιροποιικθκε ςτισ 
8/6/2020 

 τθσ αρίκμ. ………. απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ (ΑΔΑ:………………) 
περί α) ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ – τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τα υπό προμικεια είδθ β) ζγκριςθσ για τθ 
διενζργεια ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κατά τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και κακοριςμοφ 
των όρων τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ 

 Υπ’ αρ’ικμ. …….. Διακιρυξθ 

 Τεχνικο-οικονομικι προςφοράτουΑναδόχου 

 Απόφαςθ οριςτικισ κατακφρωςθσ 

 

Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ παραπάνω όρουσ του ςυμφωνθτικοφ, 

του οποίου αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ θ υπ’ αρικμ. …………….. Διακιρυξθ (…………. Μελζτθ) και δε 

χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο 

τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςι του.  

Ρροσ πίςτωςθ των πιο πάνω ςυντάχκθκε το παρϊν ςε τζςςερα (4) αντίγραφα, από τα οποία ζλαβε τρία (3) 

ο Διμοσ και ζνα (1) ο ανάδοχοσ και υπογράφεται ωσ κατωτζρω. 

 

ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΠΤΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΤΛΩΝΑ  

 

 

 




