
 

                     

                                                                  

                                                                         
 

 
                                        

 
 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 

 
               «Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά) για την προμήθεια με 

τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ», συνολικού 
προϋπολογισμού 258.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), 

οικονομικού έτους 2018, που περιλαμβάνει:  
1. Προμήθεια Μεταχειρισμένου Διαμορφωτήρα Γαιών (Γκρέϊντερ) 

συνολικού ποσού: 128.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 20.7132.003, 
2. Προμήθεια μεταχειρισμένου χωματουργικού μηχανήματος (φορτωτή- 

εκσκαφέα) ποσού 44.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 30.7131.002,  
3. προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου 4χ4 με διπλή καμπίνα ποσού 

26.000,00 € με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 30.7132.001,  
4. προμήθεια  αγροτικού αυτοκινήτου  4χ2 (απλό) ποσού 20.000,00 € με 

Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 20.7132.001,  
5. προμήθεια γερανοφόρου (καλαθοφόρου) οχήματος ποσού 40.000,00 € 

με Φ.Π.Α. στον Κ.Α. 20.7131.002 
για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 
                           

                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

  2.   Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή   

       στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε   

       με το Ν.4488/2017 αρ. 39 και το Ν.4497/2017 αρ 107.  

2.  Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

4.  Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.  Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6.  Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι 

 

Ιωάννινα, 18/04/2018 

Αρ.Πρωτ: 21305/5355 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.-Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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7.  Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8.  Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12.  Του Ν.3886/2010 «Περί Δικαστικής Προστασίας». 

13.  Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

14. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο» και 

ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 (δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης) όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 46 του ν. 3801/2009 

15.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α), 

16.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209 

17. Το άρθρο 5 της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

παρ. 10 & 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 

18. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που 

αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 

26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)», 

20 .Το. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα1» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα ''Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005'', καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/Δ0Σ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες", 

21. Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β' ) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

22. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β ) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

23. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 

για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Προμήθειας 

24. Την2 με α.α. 485/2018 Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του 

Δήμου 

                                                 
1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, 

απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης 

αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
2 Τιςμε α/α Π.Α.Υ εφόσον είναι περισσότερες από μία 
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25. Τα ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ3 που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 

 18REQ002711041 / 2018-02-23, 

 18REQ002711510 / 2018-02-23, 

 18REQ002711352 / 2018-02-23, 

 18REQ002711282 / 2018-02-23, 

 18REQ002711417 / 2018-02-23, 

26. Τις Μελέτες με αριθμό: 

 16/2018, («Προμήθεια Μεταχειρισμένου Διαμορφωτή Γαιών (Γκρέιντερ)» 
 17/2018 («Προμήθεια μεταχειρισμένου χωματουργικού μηχανήματος 

(φορτωτή – εκσκαφέα)»   
 13 / 2018, Προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου 4χ4 με διπλή καμπίνα 
 14 / 2018, Προμήθεια  αγροτικού αυτοκινήτου  4χ2 (απλό) 
 15 / 2018, Προμήθεια γερανοφόρου (καλαθοφόρου) οχήματος 
της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου / Τμήμα 

Συντήρησης Έργων & Πολιτικής Προστασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  258.000,00 € με 

ΦΠΑ.  
27. Τις με αριθμό 

 686 / 18-12-2017 (6ΘΙΡΩΕΩ – ΕΒΝ) «Έγκριση Προϋπολογισμού και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιωαννιτών, οικονομικού 

έτους 2018»  
 71 / 31-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΤΤΩΕΩ-ΙΦΔ) «Έγκριση αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2018»  
 102/28-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΦΨΩΕΩ-Ν5Σ) «Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών».   
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα της προμήθειας, τον τρόπο 

διενέργειας της προμήθειας και έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού. 
   28. Τη με αριθμό 197/14-03-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΠΔΚΩΕΩ-ΩΧΗ), 

με την οποία εγκρίθηκαν: 
i) τα πρωτογενή αιτήματα, η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης 

σύμφωνα με την αναληφθείσα Α.Α.Υ. 
ii)  οι τεχνικές προδιαγραφές και 
iii)  καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανωτέρω προμήθεια . 

29. Τα ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑTA που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ 
 ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Διαμορφωτή Γαιών (Γκρέιντερ)» με ΑΔΑΜ 

με ΑΔΑΜ 18REQ002919999 / 2018-04-05 (ΑΔΑ: 6ΠΔΚΩΕΩ-ΩΧΗ), 

 ΟΜΑΔΑ Β : «Προμήθεια μεταχειρισμένου χωματουργικού μηχανήματος (φορτωτή - 

εκσκαφέα)»  18REQ002920087 / 2018-04-05 (ΑΔΑ: 6ΠΔΚΩΕΩ-ΩΧΗ), 

 ΟΜΑΔΑ Γ : «Προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου 4χ4 με διπλή καμπίνα»  με ΑΔΑΜ 

18REQ002920165 / 2018-04-05 (ΑΔΑ: 6ΠΔΚΩΕΩ-ΩΧΗ), 

 ΟΜΑΔΑ Δ : «Προμήθεια  αγροτικού αυτοκινήτου  4χ2 (απλό)»  με ΑΔΑΜ 

18REQ002920235 / 2018-04-05 (ΑΔΑ: 6ΠΔΚΩΕΩ-ΩΧΗ) , 

 ΟΜΑΔΑ Ε : «Προμήθεια γερανοφόρου (καλαθοφόρου) οχήματος»  με ΑΔΑΜ 

18REQ002920278 / 2018-04-05 (ΑΔΑ: 6ΠΔΚΩΕΩ-ΩΧΗ), 

30. Τις ανάγκες του Δήμου για ανωτέρω προμήθεια . 
31. Την υπ’ αριθμ. 46845 / 27-03-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΒ8ΟΡ1Γ-6ΡΥ) έγκριση  της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας για την αγορά από το ελεύθερο εμπόριο των ανωτέρω 

οχημάτων. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 ΤαΠρωτογενή αιτήματα εφόσον είναι περισσότερα απόένα 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  τιμής 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για  την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ » για το έτος 2018, για τις 

ανάγκες του Δήμου, Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου / 

Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής Προστασίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  258.000,00 

€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 

(Κ.Α.Ε.) ως εξής: 
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ΟΜΑΔΑ Α 

CPV Περιγραφή / 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΝ 

προ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α   

24% 

43312100-

4 

Ισοπεδωτι

κά 

Μηχανήμα

τα 

«Προμήθεια 

Μεταχειρισμένου 

Διαμορφωτήρα Γαιών 

(Γκρέιντερ)» /  

ΕΝΑ ΤΕΜ. (1) 

 

20.7132.003 

 

Α.Α.Υ. 485/2018 

103.225,81 € 24.774,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A ΜΕ Φ.Π.Α. : 128.000,00 €   

Χρόνος παράδοσης : εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της υπογραφής της 

σύμβασης.  

ΟΜΑΔΑ Β 

CPV Περιγραφή / 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ 

προ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α   

24% 

43210000-

8 
Μηχανήμα

τα 

χωματουρ

γικών 

εργασιών 

«Προμήθεια   
μεταχειρισμένου 
χωματουργικού 
μηχανήματος  
(φορτωτή – εκσκαφέα)» 
 
ΕΝΑ ΤΕΜ. (1) 

30.7131.002 

 

Α.Α.Υ.  485/2018 

35.483,87 € 8.516,13 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕ Φ.Π.Α. : 44.000,00 €   

Χρόνος παράδοσης : εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της υπογραφής 

της σύμβασης.  

ΟΜΑΔΑ Γ 

CPV Περιγραφή / 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ 

προ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α   

24% 

34131000-

4  
Ημιφορτηγ

ά 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

AΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4χ4 ME 

ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ»  

 

ΕΝΑ ΤΕΜ. (1) 

30.7132.001  

 
Α.Α.Υ. 485/2018 

20.967,74 € 5.032,26 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΜΕ Φ.Π.Α. : 26.000,00 € 

Χρόνος παράδοσης : εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της υπογραφής 

της σύμβασης. 
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ΟΜΑΔΑ Δ 

CPV Περιγραφή / 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ 

προ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α   

24% 

34131000-4  

 

Ημιφορτηγά 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  4χ2 
(ΑΠΛΟ)» 
 
ΕΝΑ ΤΕΜ. (1) 

20.7132.001  

 

Α.Α.Υ.  485/2018 

16.129,03 € 3.870,97 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΜΕ Φ.Π.Α. : 20.000,00 €   
Χρόνος παράδοσης : εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της υπογραφής της 

σύμβασης.  

ΟΜΑΔΑ Ε 

CPV Περιγραφή / 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ 

προ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α   

24% 

42415100-9  
Ανυψωτικά 

οχήματα 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 

(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 

 

ΕΝΑ ΤΕΜ. (1) 

20.7131.002 
 

Α.Α.Υ. 485/2018 

32.258,06 € 7.741,94  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε ΜΕ Φ.Π.Α. : 40.000,00 € 
Χρόνος παράδοσης : εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία της υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους: α) ανταποδοτικά για το γκρέιντερ, καλαθοφόρο και 

το απλό αγροτικό 4χ2 και β) ίδια έσοδα για το χωματουργικό μηχανημα και το αγροτικό 4x4 . 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ (όπως περιγράφονται κατωτέρω) με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β’ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη 

ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 : 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

5. ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων 

στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως 

από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο  

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους 

που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.   

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης   

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς τους ενδιαφερόμενους το αργότερο τέσσερις 

(4) εργάσιμες  ημέρες  πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 

προσφορών.   

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκυρηξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών 

από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους  από 

το Τμήμα Προμηθειών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος: Νίκος Έξαρχος,  

τηλ.: 26513-61333,  (fax): 26510-74441, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail): 

nexarchos@ioannina.gr   

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια 

μηχανημάτων/οχημάτων παρέχονται από τoν κο. Κίτσο Ιωάννη στο τηλ.:26510-83880,1 (fax): 

26510-83882, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail): ikitsos@ioannina.gr  .   

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού έχει ορισθεί με την   

αρ. 85/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:nexarchos@ioannina.gr
mailto:ikitsos@ioannina.gr
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Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  
1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου  www.ioannina.gr . 
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  
4. ΕΣΗΔΗΣ 
 Θα δημοσιευθεί  
1. Στον Ελληνικό Τύπο (2 οικονομικές Αθηνών, 2 ημερήσιες τοπικές, 1 τοπική 

εβδομαδιαία) 
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη ,πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση ( URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτων στη διαδρομή www.ioannina.gr  

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα προμηθειών  
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 

41894/4453/27-06-2017 και συμπληρώθηκε με τη 

43397/4633/4-7-2017 
Απόφαση Δημάρχου  
(ΑΔΑ: ΩΙΟΝΩΕΩ-Σ3Π & ΩΓ63ΩΕΩ-ΓP5)   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ν. ΕΞΑΡΧΟΣ, Τηλ. 26513-61333, 
nexarchos@ioannina.gr   

Ι. ΚΙΤΣΟΣ, Τηλ.: 26510-83880,1 
Ηλ.διεύθυνση: ikitsos@ioannina.gr     

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοικτός ηλεκτρονικός μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής4 (συμφερότερη προσφορά) 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

19 /04 / 2018. και ώρα 09:00 πμ ημέρα Πέμπτη. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11 /05 / 2018. και ώρα 15:00 μμ ημέρα 

Παρασκευή. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV  43312100-4, 43210000-8,  

34131000-4 , 42415100-9  

                                                 
4  Άρθρο 86 παρ. 2 Ν. 4412/16. 

http://www.ioannina.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ioannina.gr/
mailto:nexarchos@ioannina.gr
mailto:ikitsos@ioannina.gr
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς που 

υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη ομάδα/τμήμα 

προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 

2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

χωρίς Φ.Π.Α και  
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε 

ποσοστό  
5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 258.000,00 € (συμπεριλ/μένου Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 180 ημέρες,  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

 

 

 

 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06%5 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 

χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 

Ο.Γ.Α.) 
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.6(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 

καθαρής συμβατικής αξίας 

 

                                                 
5  Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, 
ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 
χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/11). 
6  Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-

2017 ) 





- 10 -  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 15Ο :.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 18Ο :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   
ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΘΡΟ  
ΑΡΘΡΟ 23Ο :ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 24Ο :ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 25ο :ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ  
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΤΕΥΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 21305/5355/2018) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας 

που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 19/04/2018 ώρα 09:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/05/2018 ώρα 15:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες 

ομάδες/τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων/τμημάτων 

(ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) 

αφορά στο σύνολο των ειδών της  επιλεγόμενης ομάδας/τμήματος της προμήθειας.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) 

ιδίως τα άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) Υπουργική 

Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης 
 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  

ισχύος είναι: 

α)η σύμβαση ΄ 

β) η παρούσα διακήρυξη με τα προσαρτήματά της  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών  

στ) ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Γλώσσα διαδικασίας  
 

 3.1       Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση7. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα.  

3.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/19848 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα9,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε 

από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, 

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

                                                 
7  παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
8 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
9  Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

«APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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3.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική10. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με 

τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και 

του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής 
 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων  

    Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια  

    σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  

     σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας.  

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο 

είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν 

απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του 

κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να 

είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να 

συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

                                                 
10  παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική 

μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή 

του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 

την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 

και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται 

η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 

http://www.promitheus.gov.gr/
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τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-

2017.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 

(Α΄147) και την με αρ. 56902/215/2-6-2017 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και Ανάπτυξης ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των 

εγγράφων του διαγωνισμού  
 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με 

το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 

ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013.  

Η κάθε ΟΜΑΔΑ έχει στο σύστημα το δικό της κωδικό πρόσβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος σε μία ή περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ 

καταθέτοντας ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την κάθε ΟΜΑΔΑ 

χωριστά. 

Σε έντυπη μορφή θα κατατεθούν: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η ΟΜΑΔΑ ή οι ΟΜΑΔΕΣ για τις οποίες 

κατατέθηκαν προσφορές. 

2. Φάκελος ανά ΟΜΑΔΑ προσφοράς με τα Δικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Επισημαίνεται ότι εάν ένας ενδιαφερόμενος καταθέσει προσφορά δε περισσότερες 

από μια ΟΜΑΔΕΣ, τότε τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθούν πρωτότυπα στο 

φάκελλο μιας εκ των ΟΜΑΔΩΝ. Στους φακέλους προσφοράς των υπολοίπων ΟΜΑΔΩΝ 

θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει σε ποια προσφορά βρίσκονται τα 

πρωτότυπα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής -Περιεχόμενο προσφορών 
 

-ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε 

βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
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απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).» 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  
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β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος 

αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή 

κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.». (Ν.4488/2017 αρ.39). 

 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2063




- 19 -  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει 

εν αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

η) Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.» (Ν.4497/2017  αρ. 107). 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω 

παραγράφων. 

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προ κειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. (Ν.4497/2017  αρ. 107) 

Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο 

πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2γ 

και 4 του άρθρου 73 κι ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την 

αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 μπορεί να επιβληθεί εις 

βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.   

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά» και  
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(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά »  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  

 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 

4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

 

Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου 

 

Α1.1) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)11 12 του άρθρου 79 παρ 4  

του Ν.4412/16 , το οποίο αναρτάται από την Αναθέτουσα Αρχή  στο ΕΣΗΣΗΣ , αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα...). και συμπληρώνεται   ,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ13 και Δ14 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ) , ΜΕΡΟΥΣ IV    

( ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ,Δ) ), ΜΕΡΟΥΣ VI)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι 

σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του   

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων ( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ ) καθώς και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ 

και   Δ )  προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν 

συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης  

                                                 
11  Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και 

www.hsppa.gr 
12  Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις 

αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και 

διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη 

από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 

δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 
13  Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
14  Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας ,οι εργολάβοι 

υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ )  

 

 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ )υπογράφεται 

ψηφιακά και  υποβάλλεται ηλεκτρονικά15από τους  υποψήφιους  ένα ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ, 

αφού συμπληρωθεί 16 : 

Σημείωση(1):Υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης 

-Τ.Ε.Υ.Δ-   

 Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί μη 

έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα της §1(περ α-στ  )του 

άρθρου 73 Ν 4412/16-  αφορά σε κάθε πρόσωπο που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

                                                 
15 
  Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς 

φορείς  
 1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 

ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια 

κριτήρια επιλογής).  

 2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

 3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι 

η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες 

των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 

στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 

τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

 4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας 

πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

 5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους 

υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική 

ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . 

Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. 

της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και 

επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες 

των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των 

οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

 6) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι 

απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η 

αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου 

διαβίβασης.  

 
16 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ):   Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της 

εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανο του εν λόγω οικονομικού 

φορέα.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά :  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Σημείωση (2):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Το Τυποποιημένου Εγγράφου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από το φυσικό/-ά 

πρόσωπο/α, τα οποία έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε  

διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανο ενός οικονομικού φορέα σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό & κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 

& Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).» (Ν. 4497/2017 αρ. 107) 

Συγκεκριμένα η υποχρέωση αφορά:  

α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

& Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) το Δ/ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

 Α1.2 ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  19 της διακήρυξης  
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Α1.3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία να: 

1.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

της οποίας έλαβε γνώση, και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 

Α1.4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 180 ημερών .  

 

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οικονομικής 

επάρκειας17 

 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ,μπορεί 

να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε 

την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου 

δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον 

διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την 

προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον 

προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

Έργου.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής επάρκειας 

μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους, τους 

αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η 

απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των 

κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης  

                                                 
17  Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων 
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β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 

αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 

τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1  ν. 

4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 

και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη 

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν  εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές 

των προσφορών. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως 

υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα .Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό 

Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, 

ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω   Υπεύθυνες 

Δηλώσεις   Ν.1599/1986 (Α΄75),   [ πλην του Τ.Ε.Υ.Δ ο τρόπος υποβολής  και υπογραφής 

του οποίου περιγράφεται στις ανωτέρω σημειώσεις (1) και (2 )]υπογράφουν   : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος η το εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, υπογράφονται   από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 

συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις  αφορούν 

κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

 

 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, Υ.Δ. της παρ. 4 του άρθρου 8 

του Ν.1599/1986 (Α΄75), στην οποία να δηλώνει : 

1. Τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης (αμαξοστάσιο Δήμου) από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

2. Ότι θα φροντίσει για την έκδοση των σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας. Τα εν 

λόγω οχήματα θα παραδοθούν στον Δήμο έτοιμα προς κυκλοφορία. Στην προσφορά των 

αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, 

κλπ. 

3. Ο φωτισμός των οχημάτων θα καλύπτει υποχρεωτικά τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ (κατά 

περίπτωση) και γενικά ότι απαιτείται για την ασφαλή κίνηση και λειτουργία των οχημάτων / 

μηχανημάτων έργου. 

4. Με την παράδοση του οχήματος θα κατατεθεί η έγκριση τύπου του οχήματος που εκδίδει το 

αρμόδιο Υπουργείο. 

5. Περί συμμόρφωσης του οχήματος με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

6. Μετά την παράδοση του οχήματος και σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από κοινού, ο 

κάθε προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την εκπαίδευση του προσωπικού, οδηγών 

και τεχνικών, στην έδρα της Υπηρεσίας. 
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Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια datasheet θα πρέπει να προσκομισθούν σε 

έντυπη μορφή εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Προσφορές που δεν 

είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.  

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 

της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Κριτήρια επιλογής 
 

8.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο 

με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. 

 

8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος 18 ,  19  

απαιτείται να προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥΔ ότι ο μέσος 

όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας  είναι τουλάχιστον ίσος με το ποσό του 

προϋπολογισμού με Φ.Π.Α  ,της ομάδας η ομάδων που συμμετέχει.  

                                                 
18  Βλ. άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 4412/16. 
19  Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ : καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία, ίδια 

κεφάλαια, δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα καθώς και του κύκλου 

εργασιών του που αφορά ειδικότερα το προσφερόμενο είδος (προμήθεια ή υπηρεσία) κατά τις τρεις προηγούμενες 

οικονομικές χρήσεις, βεβαίωση μιας τουλάχιστον τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα. 
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων ,τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 

δραστηριοποιείται ,θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό του προϋπολογισμού με 

Φ.Π.Α ,της  ομάδας η ομάδων που συμμετέχει. 

 

8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

οσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική 20 21, επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται 

να προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥΔ  ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος  έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ( σε ιδιωτικό η δημόσιο τομέα ) σε δύο 

(2) αντίστοιχες με τη προκηρυσσόμενη προμήθειες τα τελευταία (5) έτη ,επιτυχώς .Αντίστοιχο 

έργο  ορίζεται ένα έργο που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο ,με ίδιο η μεγαλύτερο ετή  

σιο προϋπολογισμό.  

 

8.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν Σήμα CE και ο κατασκευαστής 

πιστοποιητικό ISO. 22,23 

Ο προσφέρων απαιτείται να δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥΔ ότι πληροί τις απαιτήσεις 

που σχετίζονται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ποιότητας η υπηρεσίες αναγνώρισης ικανοτήτων   

Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας » τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής  απαιτείται να 

πληρούνται από τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα   

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Προσφερόμενη τιμή 
 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η 

δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της 

προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται 

η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

                                                 
20  Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ: στελέχωση, περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού 

της επιχείρησης, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα κλπ. 
21  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσθέτουν επιπλέον όρους, πέραν αυτών που αναφέρονται στην 

προηγούμενη υποσημείωση, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους 

και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας (πρβλ άρθρο 

75 παρ. 4 ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 

αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
22  Η παρ. 8.4 τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το 

άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες  με το 

αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
23   Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται  με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας , καθώς  και με τα απαιτούμενα 

συστήματα η πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  

# «ασυνήθιστα χαμηλές τιμές» 

Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα υπό προμήθεια είδη η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 

 

  ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (180 

ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, 

η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 
 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η  επιτροπή  αξιολόγησης μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης , δεν 

λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 

και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που 

δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
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νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους 

της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, 

Ν.4412/16)  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός 

του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς 

(άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Απόρριψη προσφορών 
 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα 

διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.   

  ΑΡΘΡΟ 13ο: Δημοσίευση 
 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες24.  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου,   

 την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) 

και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

                                                 
24  Δημοσιεύεται στο νομαρχιακό  και τοπικό  τύπο βάσει του   άρθρου 3Ν.3548/07 

και σε (2) οικονομικές εφημερίδες 
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Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

Τα τεύχη του διαγωνισμού (μελέτη, η παρούσα διακήρυξη και η Περίληψη διακήρυξης) 

διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.ioannina.gr → Προκηρύξεις Διαγωνισμών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη 

προσωρινού αναδόχου 
 

14.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά». Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών (Α Στάδιο Διαγωνισμού) 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

Μέσα από το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, και 

τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, συντάσσει και 

υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

 

β. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών ,θα γίνει σύμφωνα με τα « Κριτήρια 

αξιολόγησης» όπως αυτά προσδιορίζονται στο Πίνακα :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

                                         ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%  
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

      ΑΝΑ  

   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

  ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 

  ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

    

   ΤΕΛΙΚΗ   

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

(Συντελεστής Βαρύτητας  

     Χ ΚριτήριοΤεχνικά και  

http://www.ioannina.gr/
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Τεχνικά και λειτουργικά 

στοιχεία  

(Υποκατηγορίες) 

 

   70 % 

 

100-12025 

  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 

  

                                         ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%  

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

     ΑΝΑ  

   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

  ΑΝΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 

  ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

    

   ΤΕΛΙΚΗ   

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

(Συντελεστής Βαρύτητας  

     Χ Κριτήριο ) 

 

Χρόνος παράδοσης, 

εγγύηση  

 

    10  % 

 

100-120 

  

Ανταλλακτικά, 

(κοστολόγιο, επάρκεια) 

    

    10 % 

 

100-120 

  

Τεχνική υποστήριξη  

(εκπαίδευση, εντυπα) 

   

   10% 

 

100-120 

  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α+Β= 

 

Στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και για κάθε Ομάδα των υπο προμήθεια 

μηχανημάτων αντίστοιχα, περιγράφονται αναλυτικά τα Κριτήρια Αξιολόγησης των 

Τεχνικών Προσφορών και ο υπολογισμός της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα του άρθρου 

86 του ν.4412/2016. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι 

προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές 

και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό 

αποτέλεσμα. 

2.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους και τη βαθμολογία με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής.  

  

                                                 
25  Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ( 

άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 
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14.2 Ηλεκτρονική αξιολόγηση οικονομικών  προσφορών (Β Στάδιο Διαγωνισμού) . 

 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων (Επιτροπή Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού) μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» (Β Στάδιο Διαγωνισμού). 

 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 

 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών ,προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 

προσφέρθηκαν.  

 

Για την επιλογή της συμφερότερης  προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής ,θα 

ακολουθήσει η κατάταξη των προσφορών ανά ομάδα. 

Η πλέον  συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει με βάση τον ακόλουθο τύπο :  

                                              Λi = Ki / Bi 

 

Όπου Κi = Η προσφερόμενη τιμή  

          Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία , δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους 

στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίου αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 

της τεχνικής προσφοράς . 

Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στο άρθρο 14 της διακήρυξης ( 

§ 14.1 υποπερ.(β) ) και ειδικότερα ανά ομάδα στο Παράρτημα Β (Ειδικοί όροι) για το 

κάθε μηχάνημα ξεχωριστά. 

Η πλέον  συμφέρουσα προσφορά   είναι η προσφορά με το μικρότερο λόγο Λi 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς και προκρίνεται η 

προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

αναδεικνύεται με κλήρωση. 

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος του Έργου ο πρώτος στην κατάταξη του 

Συγκριτικού Πίνακα. 
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (Α & Β) επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος σε όλους τους 

συμμετέχοντες και ανακηρύσσεται  ο προσωρινός ανάδοχος . 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η 

προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.   

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος  

του τμήματος προμηθειών δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 

δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως (αρ. 107 παρ.4 

Ν.4497/2017). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών26 από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, 

όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει 

μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο 

παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει 

επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων     

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  

ακριβές αντίγραφο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην 

αρμόδια υπηρεσία27. 

Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοσποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα 

λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και 

                                                 
26  Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
27  Π.χ στο γραφείο προμηθειών  
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στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη 

ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης 

των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν 

εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 

(Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις 

βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 

στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη 

των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..» (Ν.4497/2017 αρ. 107). 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η 

δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών ή αίτησης συμμετοχής» (Ν.4488/2017 αρ.39). 

(6)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  ΄καθώς   και 

τις μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα 

ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η 

Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο 

διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου 

του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος 
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απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η 

Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου 

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 

ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

 

(7) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής 

επάρκειας28  

Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια καθώς και της  τεχνικής 

ικανότητας  του προσφέροντος 

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο 

δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου 

εργασιών κάθε έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με 

ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει, του υπό ανάθεση Έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 

                                                 
28 Τα  Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας του υποψηφίου 

ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της 

δημοπρατούμενης  προμήθειας η υπηρεσίας 
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χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού 

με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη 

δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

τελευταίων χρήσεων με αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης 

ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης κλπ). 

 Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας29. Ελάχιστη προϋπόθεση  

τεκμηρίωσης  τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 

ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα), σε δύο (2) αντίστοιχες με 

τη προκηρυσσόμενη, προμήθειες30, τα τελευταία πέντε (5) έτη, επιτυχώς.  Αντίστοιχο 

έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με ίδιο ή 

μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό. Εάν η προμήθεια31  υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, 

ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί 

και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η προμήθεια 

υλοποιήθηκε σε  Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση 

του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

(8.) Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας32 ,καθώς και με απαιτούμενα συστήματα η πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων ( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς 

απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης  

(9) Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει  την δάνεια 

ικανότητα του ( τεχνική /οικονομική ) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο 

τουλάχιστον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας 33 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, Η 

αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

                                                 
29  Τα  Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου ζητούνται από την 

Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της δημοπρατούμενης  προμήθειας η 

υπηρεσίας 
30  (Η) υπηρεσίες 
31  (Η) η υπηρεσία  
32  συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες ( εφόσον απαιτείται από τη 

φύση της προμήθειας  /υπηρεσίας  

 
33  Η της υπηρεσίας  
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υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  διακήρυξης  

και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου  , εφόσον το(α) 

τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής( ήτοι της οικονομικής επιτροπής ) για τη λήψη απόφασης είτε για την 

απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά 

τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 

105 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο 

με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. 
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 

και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

 
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 

αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή( μέσω του τμήματος 

προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα 

έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών34, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 

                                                 
34  Για συμβάσεις άνω των ορίων ασκείται προδικαστική  προσφυγή ενώπιον της οικονομικής επιτροπής 

σύμφωνα με   

       τις διατάξεις Ν.3886/10 (ο  Ν. 3886/10 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 31-5-2017 )και ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ του 

ΒΙΒΛΙΟΥ  IV  

       ( άρθρα 345-374 ) σύμφωνα με τη  § 7  άρθρου 379  Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 

Ν.4446/16  

       και   εν  συνεχεία με τη  § του άρθρου 54 Ν.4465/17 
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σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με 

την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση 

στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύνταξή της γίνεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 

που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς 

και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 

αποδεκτές. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν 

μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και όλοι οι 

όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει όλα τα κάτωθι στοιχεία 

: 

• Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, 

• Το είδος της προμήθειας, 

• Το καταβληθέν χρηματικό ποσό για την προμήθεια, 

• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 

• Τον τρόπο πληρωμής 

• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

• Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή. 

• Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

• Την παραλαβή των ειδών 

• Τη διάρκεια της σύμβασης 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

διακήρυξη, προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 
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Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις …/…/…. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο: Εγγυήσεις 
 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 

του ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

α2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών.  

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

εκτέλεσης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή 

περισσότερες ομάδες. 

Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά 

προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για κάθε 

ομάδα των υπό προμήθεια οχημάτων αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(σε €) 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 

«Προμήθεια 

Μεταχειρισμένου 

Διαμορφωτήρα 

Γαιών (Γκρέιντερ)» 

103.225,81 € 2.064,52 € Δύο χιλιάδες εξήντα 

τέσσερα ευρώ και  

πενήντα δύο λεπτά 

ΟΜΑΔΑ 2 

«Προμήθεια   

μεταχειρισμένου 

χωματουργικού 

μηχανήματος  

(φορτωτή – 

εκσκαφέα)» 

35.483,87 € 709,68 € Επτακόσια εννέα ευρώ 

και εξήντα οκτώ λεπτά 

ΟΜΑΔΑ 3 

προμήθεια 

αγροτικού 

αυτοκινήτου 4χ4 με 

διπλή καμπίνα  

20.967,74 € 419,35 € Τετρακόσια δέκα εννιά 

ευρώ και τριάντα πέντε 

λεπτά 

ΟΜΑΔΑ 4 

προμήθεια  

αγροτικού 

αυτοκινήτου  4χ2 

(απλό)  

16.129,03 € 322,58 € Τριακόσια είκοσι δύο 

ευρώ και πενήντα οκτώ 

λεπτά 

ΟΜΑΔΑ 5 

προμήθεια 

γερανοφόρου 

(καλαθοφόρου) 

οχήματος 

32.258,06 € 645,16 € Εξακόσια σαράντα 

πέντε ευρώ και δέκα έξι 

λεπτά 

 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή 

περισσότερες ομάδες, οι εγγυητικές εκδίδονται ξεχωριστά μία ανά ομάδα. 

 

 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των 

ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο 

της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια 

επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

 

γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Τα ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της 

σύμβασης ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ προ ΦΠΑ και κατατίθεται μετά την έγκριση του πρωτοκόλου παραλαβής 

των ειδών (μία εγγυητική ανά ΟΜΑΔΑ). Η εγγύηση καλής λειτουργίας καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής 

λειτουργίας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 

αναδόχου σε σχέση με την εγγύηση καλής λειτουργίας και αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων 

για το διάστημα των 12 μηνών μετά την παραλαβή. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

εγγύησης των ειδών πλέον 2 μήνες, δηλαδή τουλάχιστον 14 μήνες.  

 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  
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- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εκτέλεση της σύμβασης 
 

20.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 

κινδύνου.» (Ν.4488/2017 αρ.39). 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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20.2 Υπεργολαβία 

20.2.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της 

σύμβασης/των πιο κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων ......[ συμπληρώνεται μόνον στη περίπτωση 

συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και για τις οποίες υπάρχει  επιφύλαξη, σύμφωνα με τις 

τυχόν απαιτήσεις της διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας 

από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών 

φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους 

συμμετέχοντες στην ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016] 

20.2.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.35. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

[σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις 

προϋποθέσεις αντικατάστασής του] 

20.2.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας  διακήρυξης  και με τη 

προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 15 της παρούσας  διακήρυξης , εφόσον το(α) 

τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις 

της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και 

για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

                                                 
35 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 

6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου 

εκπτώτου- κυρώσεις  
 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 

μετά την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 

του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, 

συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ 

προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης 

της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά 

της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση 

στο ΚΗΜΔΗΣ. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 

ΠΔ 39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας 

του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 
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Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε 

περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική 

προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν.4412/16, 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  

επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα 

της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους 

που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 
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Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Μονομερής λύση της σύμβασης 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1, 2γ και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. (Ν.4497/2017 αρ. 107). 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 23ο : Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 
 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και 

τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός 4 μηνών για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208. 

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16 και παρ. 34,35,36 του άρθρου 107 του Ν. 

4497/17) .  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
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προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 

Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/201636 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.37.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

ΑΡΘΡΟ 24Ο :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  
Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 

των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 25Ο :Λοιπές διατάξεις 
 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

                                                 
36  Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 
36 του ν. 4412/2016 
37  Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-

2017 ) 
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2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η 

επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων 

ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας 

τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. 

Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που 

κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα 

απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

5. Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια: Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται 

στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. Ειδικότερα ο ανάδοχος και το προσωπικό του δεν 

δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς τρίτους πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία λειτουργίας 

που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας, εκτός από τα θέματα που ρητά 

προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 

                                                                          Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ38  

 

 

 

 

                                                                                     ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 

                                                 
38  Στη περίπτωση των Νομικών  Προσώπων ,ο  Πρόεδρος  του Δ.Σ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 21305/5355/2018) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών - 

                    Ερωτηματολόγια-Πινακες αξιολόγησης κριτηρίων 

 

Η προμήθεια αποτελείται από πέντε ομάδες, την  

ΟΜΑΔΑ Α’ «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Διαμορφωτήρα Γαιών (Γκρέιντερ)»  

ΟΜΑΔΑ Β’ «Προμήθεια   μεταχειρισμένου χωματουργικού μηχανήματος (φορτωτή – εκσκαφέα)»   

ΟΜΑΔΑ Γ’ «προμήθεια αγροτικού αυτοκινήτου 4χ4 με διπλή καμπίνα» 

ΟΜΑΔΑ Δ’ «προμήθεια  αγροτικού αυτοκινήτου  4χ2 (απλό)» 

ΟΜΑΔΑ Ε’ «προμήθεια γερανοφόρου (καλαθοφόρου) οχήματος». 

 
Όλα τα είδη θα είναι μεταχειρισμένα ηλικίας όπως το καθένα προδιαγράφεται ξεχωριστά, 

τελευταίας τεχνολογίας. Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες 

των απαιτήσεων (εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το κάθε 

είδος). 

Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π) και δεσμεύεται ότι θα 

συμμορφώνεται με όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών, 

όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά 

υπογεγραμμένου. 

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται . 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές με μικρές παρεκκλίσεις (έως 15% στις τιμές 

προδιαγραφών με τη λέξη περίπου, και πάντως όχι σε τιμές που έχουν τη λέξη υποχρεωτικά, 

με ποινή αποκλεισμού κλπ) αλλά σε όχι ουσιαστικά από την συγγραφή υποχρεώσεων και τις 

παρούσες Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες δυνατότητες του μηχανήματος/οχήματος σκόπιμο 

είναι να αναφερθούν ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. Με την προσφορά κάθε 

διαγωνιζόμενου θα δίδονται τα παρακάτω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού. 

1. Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του προσφερόμενου μηχανήματος/οχήματος, με πλήρη 

τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, εικόνες 

αυτών (prospectus) ή φωτογραφικό υλικό, κλπ., συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο όσο 

το δυνατό πληρέστερα, ακολουθώντας τα στοιχεία που απαιτούνται από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος 

παράδοσης του είδους (αμαξοστάσιο Δήμου) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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3. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής 

λειτουργίας, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον για ένα (1) έτος επί ποινή αποκλεισμού. Σε 

αυτή τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων 

του μηχανήματος/οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος 

χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. {Στην ΥΔ θα αναφερθούν τα 

δωρεάν service, που θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης, καθώς και οι όροι της 

εγγύησης. Επιπλέον, θα δεσμεύεται για κάλυψη σε ανταλλακτικά γνήσια ή εφάμιλλα, 

κατά προτίμηση τουλάχιστον για μια δεκαετία.} 

4. Υπεύθυνη δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) όπου κατασκευάστηκε 

το προσφερόμενο είδος. 

5. Κατάλογο παρελκόμενων που θα συνοδεύουν τα μηχανήματα/οχήματα, ακολουθώντας 

τα στοιχεία που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο φωτισμός θα καλύπτει υποχρεωτικά τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ 

(κατά περίπτωση) και γενικά ότι απαιτείται για την ασφαλή κίνηση και λειτουργία των 

οχημάτων / μηχανημάτων έργου. 

7. Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης συστήματος ABS, ταχογράφου, air condition κλπ 

ευκολιών αν απαιτείται από τις προδιαγραφές υποχρεωτικά. 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε 

συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος του ΚΤΕΟ ή η 

έγκιση τύπου-έκδοση άδειας κυκλοφορίας μηχανήματος και να φροντίσει, επί ποινή 

αποκλεισμού, για την έκδοση των σχετικών άδειων και πινακίδων κυκλοφορίας. Το εν 

λόγω όχημά θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο προς κυκλοφορία. Στην προσφορά των 

αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη 

κυκλοφορίας, κλπ. 

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι με την παράδοση του οχήματος θα κατατεθεί η έγκριση τύπου 

του οχήματος που εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο 

10. Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης του οχήματος με τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. 

11. Υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από επίσημα αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου που 

θα βεβαιώνουν την ποιότητα, την αντοχή την ασφάλεια και υγιεινή του προσφερόμενου 

μηχανήματος. Απαραίτητα σήμανση CE, πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο για 

την κατασκευή και επιθυμητό πιστοποιητικό κατά ISO 14001 ή ισοδύναμων. 

12. Οποιαδήποτε άλλη επί πλέον δήλωση δεν περιλαμβάνεται στις πιο πάνω γενικές (1-11) 

αλλά ζητείται ξεχωριστά στις επί μέρους τεχνικές προδιαγραφές ανά τύπο 

μηχανήματος/οχήματος.   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές μετά το στάδιο έγκρισης των 

δικαιολογητικών και στοιχείων συμμετοχής, θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης 
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από οικονομική άποψη προσφοράς (άρθρο 86 Ν.4412/2016). Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν 

υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του 

ΔΗΜΟΥ, η οποία θα προβεί προς τούτο και κατόπιν σε Οικονομική Αξιολόγηση.  

Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την παρακάτω διαδικασία.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων 

(Στοιχείων) Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που 

έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης κατά 

το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες 

που ακολουθούν και με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 

παραρτήματα της απόφασης διακήρυξης και βάσει όλων των στοιχείων που έχουν 

συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό 

σαφούς εικόνας από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.  

Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο επί μέρους Ομάδες Κριτηρίων, την Ομάδα Α και 

την Ομάδα Β. Οι Ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε μιας στο 

σύνολο της βαθμολογίας, έχουν ως ακολούθως:  

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ με συντελεστή βαρύτητας Ομάδας 70% στο σύνολο (εβδομήντα τοις 

εκατό).  

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ με συντελεστή βαρύτητας 

Ομάδας 30% στο σύνολο (τριάντα τοις εκατό).  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας (σ1 70%+σ2 30%)  των Ομάδων Α & Β 

των κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε 100. 

Η επιτροπή διαγωνισμού για κάθε διαγωνιζόμενο που έχει φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, 

αξιολογεί κάθε ένα από τα προσφερόμενα μηχανήματα/οχήματα σύμφωνα με τους πίνακες που 

ακολουθούν, οι οποίοι περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης με το εύρος της 

βαθμολογίας εκάστου εξ αυτών και τον συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου.  

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή δεν πληρούν τα υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία από τις τεχνικές 

προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων απορρίπτονται, ενώ αντίθετα δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  

Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών (Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται 

αποδεκτή απόκλιση +/- 15% προς αναφερόμενης τιμής) . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 

120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

 
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο:  
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U=σ1Κ1+σ2Κ2+…σνΚν όπου:  

«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 

σ1+σ2+…+σν=100.  

Σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, η Συνολική Βαθμολογία κάθε τεχνικής Προσφοράς του 

προσφέροντος προκύπτει από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των ομάδων 

κριτηρίων Α και Β.  

 
Εν συνεχεία, συντάσσεται Πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του 

σχετικού (υπό)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή 

όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό, τέλος, καταγράφονται οι πληρούντες τα 

κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το διαγωνισμό καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού 

εκάστου των αποκλεισμένων. Το Πρακτικό ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής 

Προσφοράς του διαγωνισμού, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή για έγκριση.   

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους και τη βαθμολογία με  την απόφαση της οικονομικής επιτροπής (Α ΣΤΑΔΙΟ).  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αποστέλλει μέσω του Συστήματος Ανακοίνωση με γνωστοποίηση της ημέρας και 

ώρας Αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών στους συμμετέχοντες των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.  

Ακολουθεί ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ 14.2. 

των γενικών όρων (ορθότητα συμπλήρωσης της προσφερόμενης τιμής στην αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, καθώς και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των 

διαγωνιζομένων, υπολογισμός τιμών σύγκρισης Λi, κατάταξη σε συγκριτικό πίνακα κ.λπ.) και 

με βάση την κατάταξη προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη του 

Συγκριτικού πίνακα. 

Το Πρακτικό ανοίγματος οικονομικών προσφορών μαζί με την κατάταξη του Συγκριτικού 

πίνακα του διαγωνισμού, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή για έγκριση.   

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή, την απόρριψη και την 

κατάταξη στον συγκριτικό πίνακα με απόφαση της οικονομικής επιτροπής (Β ΣΤΑΔΙΟ).  

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής (Α ή Β στάδιο) 

κατατίθενται κατά τα προβλεπόμενα ατο αρ.14 των Γενικών Όρων. 
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1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 

(ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ  € ΣΥΝΟΛΟ € 
1 Μεταχειρισμένος 

Διαμορφωτήρας 

γαιών (Γκρέϊντερ), 

που πληροί τα 

ελάχιστα 

υποχρεωτικά 

σημεία της 

τεχνικής 

περιγραφής.  

1 103.225,81 103.225,81 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    103.225,81 
ΦΠΑ 24%               24.774,19 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         128.000,00 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου Διαμορφωτήρα γαιών (Γκρειντερ) 

μετά των παρελκόμενων του, κατασκευής γνωστού εργοστασίου -διαδεδομένου στην Ελληνική 

αγορά.  
 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  

(συμφερότερη προσφορά) προσφορά (αρ. 86 του Ν.4412/2016) βάσει των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 
 

Το προς προμήθεια μηχάνημα, θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας στον τομέα εκτέλεσης 

διαφόρων έργων, κατασκευές, και συντηρήσεις έργων.  
 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 

128.000,00  ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%.  
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 στον κωδικό 

Κ.Α. 20.7132.003 (με πίστωση 128.000,00 €). CPV: 43312100-4 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι πού περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι 

που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα πού ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη 

διακήρυξη.  
2. Η τιμή του τιμολογίου θα περιλαμβάνει τα έξοδα και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας και 

πινακίδων κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε), το οποίο θα παραδοθεί στην έδρα του 

Δήμου στα Ιωάννινα και θα πληροί τους όρους πού θέτει η τεχνική περιγραφή της 

διακήρυξης.  
3. Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης 

φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, 

δασμών κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος πού απαιτείται για 

την ανωτέρω προμήθεια. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής 

λειτουργίας, των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα 
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χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος 

εκπαίδευσης του προσωπικού, όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη 

ή την προσφορά του προμηθευτή.  
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης 

του οχήματος στα Ιωάννινα, εφοδιασμένο με πινακίδες Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε) και 

ελεύθερο βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της 

προσφοράς.  
 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Μεταχειρισμένος Διαμορφωτής γαιών (Γκρέϊντερ), έτους κατασκευής όχι πριν το 2008, με 

καύσιμο κίνησης πετρέλαιο, με ώρες λειτουργίας όχι περισσότερες από 7.500, με κινητήρα 

ισχύος από 130 έως 230 hp, βάρους λειτουργίας 14.000 κιλών περίπου, με μήκος λεπίδας 

καθαρισμού 3.700 χιλιοστά περίπου, που πληροί τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής 

περιγραφής, έτοιμο προς λειτουργία, ελεύθερο από κάθε βάρος, διακριτική επιγραφή του 

Δήμου και εφοδιασμένο με πινακίδες Μηχανήματος ‘Έργων (Μ.Ε).  
 

Τιμή εφαρμογής: 103.225,81 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α 24%. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
1. ΓΕΝΙΚΑ  
α) Το προς προμήθεια μηχάνημα (Διαμορφωτής γαιών), θα είναι μεταχειρισμένο, έτους 

κατασκευής υποχρεωτικά όχι πριν το 2008, ισχυρής κατασκευής, βάρους λειτουργίας 14.000 

κιλών περίπου (άνευ πρόσθετου εξοπλισμού), με μέγιστη ισχύ υποχρεωτικά άνω των 130 και 

έως 230 hp, με μήκος λεπίδας καθαρισμού 3.700 χιλιοστά περίπου.  
Διαστάσεις:  
1. Συνολικό μήκος οχήματος: 8.500 χιλιοστά περίπου.  
2. Συνολικό ύψος μαζί με την καμπίνα: 3.300 χιλιοστά περίπου.  
3. Συνολικό πλάτος με ελαστικά: 2.600 χιλιοστά περίπου.  
4. Μεταξόνιο: 6.000 χιλιοστά περίπου (στο κέντρο του ζεύγους (tandem)).  
5. Απόσταση από το έδαφος εμπρός: 600 χιλιοστά περίπου.  
6. Απόσταση από το έδαφος πίσω: 350 χιλιοστά περίπου.  
7. Απόσταση μπροστινού τροχού από λεπίδα 2500 χιλιοστά περίπου 
 

β) Το μηχάνημα θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη εργοστασίουπου 

να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό 

απόθεμα ανταλλακτικών, θα έχει πιστοποίηση CE και θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει τη 

δυνατότητα ταξινόμησης στην Ελλάδα.  
Θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στις προδιαγραφές όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το 

χρωματισμό, την τελική επεξεργασία, την εμφάνισή του κτλ. Επίσης, θα πρέπει να προέρχεται  

από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική 

διαδικασία της σειράς ISO και ειδικότερα το ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμό του. 
γ) Οι διαστάσεις γενικά του μηχανήματος, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 

στοιχεία αυτού, πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες της Ελληνικής 

Νομοθεσίας ώστε να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος έργων.  
δ) Το μηχάνημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος.  
ε) Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από την υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 

(ταξινόμησης) ως μηχάνημα έργου.  
στ) Οι ώρες λειτουργίας του κινητήρα δεν θα είναι περισσότερες από 7.500 επί ποινή 

αποκλεισμού.  
ζ) Τα έξοδα και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας Μηχανήματος 

Έργων (Μ.Ε) βαρύνουν τον προμηθευτή. 
η) Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα 

είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα.   
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1 ΠΛΑΙΣΙΟ  
α) ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Το υπό προμήθεια μηχάνημα έργου, θα είναι μεταχειρισμένο με κινητήρα αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας.  
Οι διαστάσεις του μηχανήματος θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες, ώστε να εξασφαλίζουν την 

ευελιξία του οχήματος.  
Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αποκλίνουν από τα προδιαγραφόμενα, εκτός όσων 

αναφέρονται ως «Επί ποινή αποκλεισμού, Απαράβατοι Όροι, υποχρεωτικά». Οι λοιπές 

αποκλίσεις θα βαθμολογηθούν ανάλογα.  
Λόγω της μεταλλικής καταπονήσεως του μηχανήματος, θα πρέπει να είναι βαριάς κατασκευής, 

ώστε να ανταποκρίνεται στις σκληρές συνθήκες εργασίας. Δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

παρουσιάζει ρήγμα, κόλλημα σασί, ή στρέβλωση στα διάφορα σημεία του (απαράβατος όρος 

για την παραλαβή).  
 

β) ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ)-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σκελετό και καμπίνα ασφαλείας με προδιαγραφές 

ROPS/FOPS που σημαίνει προστασία κατά της ανατροπής/προστασία από πτώση αντικειμένων. 

Ο χειριστής μέσα από την καμπίνα και σε κατάσταση λειτουργίας, θα πρέπει να έχει πλήρη 

ορατότητα μπρος-πίσω και ιδιαίτερα στις στροφές να αυξάνεται η αποδοτικότητα-παραγωγή 

έργου στο μέγιστο.  
Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 

τύπου, electronicClutchPressureControl (ECPC), με το οποίο να βελτιώνεται και να 

ομαλοποιείται η αλλαγή τους.      
Επίσης θα έχει ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πεταλούδας γκαζιού τύπου 

electronicThrottleControl (ETC), με το οποίο θα βελτιώνεται η παραγωγή έργου με την 

παράλληλη μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.  
Το μηχάνημα θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και 

διάγνωσης των πιο κρίσιμων ελέγχων του κινητήρα και του μηχανήματος, προς αποφυγή 

σοβαρής βλάβης του και προειδοποίηση με οπτικό ηχητικό σήμα στον χειριστή, αυξάνοντας έτσι 

την ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και την παραγωγή.  
Θα φέρει κάθισμα οδηγού, πλήρως ρυθμιζόμενο, με μεγάλη άνεση και πολύ μεγάλη ορατότητα 

σε όλες τις πλευρές, όπως επίσης ζώνη ασφαλείας.  
Θα αξιολογηθεί θετικά η τυχόν ύπαρξη συσσωρευτών αζώτου που να συνεργάζονται με το 

υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος.  
Θα φέρει με ποινή αποκλεισμού σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού, ενώ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

η ύπαρξη συστήματος Aircondition.  
Επίσης θα φέρει πλήρη όργανα ελέγχου, ωρόμετρο, κατάλληλο φωτισμό λειτουργίας εμπρός-

πίσω. 
 
γ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
Θα πρέπει να είναι εξακύλινδρος, υδρόψυκτος, χωρητικότητας / κυβισμού περίπου 6.600 

κυβικά εκατοστά και άνω και με ιπποδύναμη υποχρεωτικά από 130 έως 230 Hp.  
Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα μεταβαλλόμενης ισχύος, τύπου VHP (VariableHorsePower), 

το οποίο εφαρμόζεται σε υψηλές ταχύτητες του σασμάν και έτσι επιτυγχάνεται αυτόματα 

αύξηση της ισχύος με παράλληλη αξιοποίηση της μέγιστης ροπής στις περιπτώσεις που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από το μηχάνημα. Στις χαμηλότερες ταχύτητες που μπορεί η τριβή να είναι 

περιορισμένη, το VHP περιορίζει την ισχύ για να αποφεύγεται η περίπτωση ολίσθησης των 

τροχών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση της 

εκπομπής καυσαερίων και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων.  
Θα αξιολογηθεί θετικά η τυχόν ύπαρξη συστήματος υπερσυμπιέσεως (tubrocharger) και 

σύστημα ψύξης εισαγωγής αέρα τύπου intercooler, aftercooler.  
Θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που να καλύπτει τις εκπομπές καυσαερίων 

της οδηγίας euro 4 και άνω.  
Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα είναι περίπου 340lt. 
 
δ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
Η κίνηση θα μεταδίδεται υποχρεωτικά μόνο στους τέσσερις πίσω τροχούς 6χ4.  
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Από το σασμάν η μετάδοση της κίνησης θα προτιμηθεί να μεταδίδεται με ένα σύστημα τύπου 

(DIRECT DRIVE) για μείωση κατανάλωσης καυσίμου και μέγιστη αίσθηση-απόκριση των 

χειρισμών του μηχανήματος.  
Το διαφορικό θα είναι μπλοκέ με υποχρεωτική δυνατότητα απεμπλοκής του από το χειριστή 

(lock-unlock).  
Οι άξονες κίνησης θα πρέπει να είναι λιπασμένοι και σφραγισμένοι ώστε να απαιτείται μηδενική 

συντήρηση.  
Η επιλογή ταχύτητας θα γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα, κατά προτίμηση 8 μπρος-6 πισω 

ταχυτήτων, με τελική ταχύτητα πορείας προς τα εμπρός ίση ή και άνω των 40 km/h.  
Ο χειρισμός για την αλλαγή των ταχυτήτων θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, 

τύπου ElectronicTransmissionControl ή όμοιο αυτού, προκειμένου ο χειρισμός να γίνεται 

ομαλότερα και να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια σωστής λειτουργίας και απόδοσης.  
Επίσης θα διαθέτει ηλεκτρονική προστασία υπέρβασης της ταχύτητας από ένα σύστημα τύπου 

ElectronicOverspeedProtection (EOP), το οποίο θα προστατεύει το σασμάν και θα ελαχιστοποιεί 

τη φθορά του. 
 

ε) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ  
Τα φρένα θα είναι με πολλούς δίσκους μεγάλης επιφάνειας τριβής (εμβαδού 23.000 cm2 

περίπου), για αξιόπιστη ικανότητα φρεναρίσματος, εμβαπτιζόμενα σε υδραυλικό λάδι, έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται εκτεταμένη διάρκεια ζωής πριν την αντικατάσταση τους.  
Το φρενάρισμα θα γίνεται ανεξάρτητα σε κάθε έναν από τους τέσσερις πίσω τροχούς, ώστε να 

εξασφαλίζεται η απόδοση και διάρκεια ζωή τους.  
Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη εφεδρικού συστήματος πέδησης, που σε περίπτωση βλάβης να 

επιτρέπει στο μηχάνημα να μετακινηθεί με ασφάλεια σε σημείο που να μην εμποδίζει τη 

διέλευση άλλων οχημάτων.  
 

στ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
Η αντλία του υδραυλικού κυκλώματος του μηχανήματος θα είναι μεταβλητής παροχής 

(variablepiston) αξονική εμβολοφόρα ή περιστροφική και δεν θα πρέπει να έχει παροχή 

μικρότερη από 150 λτ /λεπτό και πίεση 240 bar. Θα διαθέτει ανεξάρτητο ρεζερβουάρ 

χωρητικότητας τουλάχιστον 60 λίτρα.  
Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την ελεύθερη κατ’ επιλογή του χειριστή 

λειτουργία της λεπίδας (μαχαιριού), έτσι ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη κίνησή της μόνο με 

το βάρος της, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε αποχιονισμούς (BladeFloat) ή αντίστοιχο. 
 

ζ) ΤΡΟΧΟΙ  
Θα αποτελείται από 6 τροχούς ικανών διαστάσεων για την ασφαλή λειτουργία του 

μηχανήματος.  
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (υποχρεωτικά, όχι πέραν του ενός (1) 

έτους, όχι αναγομωμένα. Θα ανταποκρίνονται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον 

αφορά τη στάθμη εκπομπής θορύβου, χαμηλής αντίστασης κύλισης με περιεκτικότητα σε έλαια 

σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή θα φέρουν τη σήμανση με το οικολογικό σήμα 

(ECOLABEL) τύπου Ι. 
 

η) ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Μαχαίρι)  
Το μαχαίρι θα πρέπει να έχει ικανές διαστάσεις και στιβαρή κατασκευή, ώστε να προσφέρει τη 

μέγιστη απόδοση έργου κατά τη λειτουργία του.  
Διαστάσεις:  
1. Συνολικό μήκος : 3.700 χιλιοστά περίπου.  
2. Συνολικό ύψος : 600 χιλιοστά περίπου.  
3. Συνολικό πάχος : 22 χιλιοστά περίπου.  
Να αναφερθεί η τυχόν δυνατότητα επιμήκυνσης της λεπίδας προαιρετικά.  
Επίσης να διαθέτει σύστημα απελευθέρωσης-απεμπλοκής του γραναζιού της περιστροφής του 

μαχαιριού, σε περιπτώσεις απότομης πρόσκρουσης σε σταθερό αντικείμενο, όπως 

CircleDriveSlipClutch. 
 

θ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Το σύστημα διεύθυνσης θα πρέπει να διαθέτει υδραυλικό τιμόνι ή χειριστήριο τύπου joystick, 

το πλαίσιο του μηχανήματος θα πρέπει να είναι αρθρωτό.  
Χαρακτηριστικά:  
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1. Ακτίνα στροφής περίπου 7,4 μέτρα εξωτερικά των εμπρόσθιων ελαστικών.  
2. Ακτίνα στροφής εμπρόσθιων ελαστικών 50 μοίρες περίπου.  
3. Κατακόρυφη κλίση εμπρόσθιων τροχών 18 μοίρες περίπου.  
4. Μέγιστη γωνία άρθρωσης πλαισίου 20 μοίρες περίπου.  
5. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη εφεδρικού δευτερεύοντος συστήματος διεύθυνσης που σε 

περίπτωση βλάβης, να επιτρέπει στο μηχάνημα να μετακινηθεί με ασφάλεια σε σημείο που να 

μην εμποδίζει τη διέλευση άλλων οχημάτων. 
 

ι) ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  
Το όχημα θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από :  

 Συνήθη σειρά εργαλείων (να δοθεί αναλυτική κατάσταση)  
 Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον ΚΟΚ  
 Πλήρες φαρμακείο κατά ΚΟΚ  
 Τρίγωνο ασφαλείας  
 Βομβητή biper κατά την όπισθεν  
 Φάρο οροφής  
 Πλήρη σειρά αντανακλαστικών σημάτων κατά ΚΟΚ  
 Βιβλίο συντήρησης και επισκευής κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (σερβις που 

έγιναν) με ποινή αποκλεισμού. 
 Εγχειρίδιο χρήσης του μηχανήματος (usermanual)  
 Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος βαρέως οχήματος (όταν το βάρος λειτουργίας του 

μηχανήματος υπερβαίνει τους 7,5 τόνους).  
 Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο. 

 

κ) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Ο χρωματισμός του μηχανήματος θα είναι σε πολλή καλή κατάσταση, χωρίς οξειδώσεις, με 

καλής ποιότητας κίτρινου χρώματος σε φούρνο βαφής. 
 

λ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:  
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μέσα στον φάκελο της τεχνικής τους 

προσφοράς και ερωτηματολόγιο όπως αυτό που επισυνάπτεται στην Διακήρυξη. 
 

B. EΓΓYHΣH - ΣYNTHPHΣH - ΠAPAΔOΣH 
1.Eγγύηση καλής λειτουργίας 
Eπιθυμητή η εγγύηση για τουλάχιστον 12 μήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα 

γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός 

το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 
Στην προσφορά θα αναφερθούν τα δωρεάν service, που θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης. 
 

2. Συντήρηση - Aνταλλακτικά 
Oυσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας και 

ανεύρεσης ανταλλακτικών (τουλάχιστον για 10 έτη με ποινή αποκλεισμού), η φήμη του 

Eργοστασίου στην κατασκευή χωματουργικών μηχανημάτων (του ιδίου η παρομοίου τύπου), ο 

αριθμός των μηχανημάτων του ιδίου κατασκευαστή (του ίδιου ή παρόμοιου τύπου), που 

λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Νομού, καθώς και η οργάνωση της εταιρείας και η 

διαγωγή του προμηθευτή στην Eλληνική αγορά και η ύπαρξη εξουσιοδοτημένου σερβισ στο 

νομό. 
Θα αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης που παρέχει ο 

τύπος. 
Nα δηλωθούν απαραίτητα τα πλησιέστερα συνεργεία, που θα εκτελούν τις επισκευές, καθώς και 

οι υπάρχουσες αποθήκες ανταλλακτικώνστα Ιωάννινα με ποινή αποκλεισμού. 
Nα δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 

απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει 

ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 
 

3. Xρόνος παράδοσης-Παραλαβή 
O χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Υπέρβαση 
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του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Θα 

αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης.  
 

Έγκριση τύπου ΜΕ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα κατά την παράδοση θαέχει την απαιτούμενη από τις κείμενες 

διατάξεις έγκριση τύπου ΜΕ και θα φέρει σήμανση CE. Για το σκοπό αυτό ο φάκελος 

προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωση. 
Πριν την παραλαβή θα έχει δοθεί, επί ποινή αποκλεισμού, έγκριση του συγκεκριμένου 

τύπου ΜΕ  του προσφερόμενου μηχανήματος από τον αρμόδιο φορέα. Θα 

παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των 

πινακίδων, την διαδικασία της έκδοσης των αναλαμβάνει ο Δήμος και τα έξοδα 

βαρύνουν τον Προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση, που θα απαιτούσε η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.  
 

Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ TEXNOΓNΩΣIAΣ, EKΠAIΔEYΣH, ENTYΠA 
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την 

ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα 

χορηγηθούν. 
Tα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα αναφέρονται στη παράγραφο ι) Παρελκόμενα. 
ΔΕΙΓΜΑ.  Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα, όλα τα λειτουργικά 

και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου μηχανήματος, καθώς και η συμμόρφωσή του προς 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον 

Αγοραστή, εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 

επιδείξουν δείγμα του μηχανήματος με ίδιο, ή όμοιο μηχάνημα με το προσφερόμενο όπου 

θεωρήσουν ότι είναι εφικτό (τα έξοδα της Επιτροπής βαρύνουν τον προμηθευτή).  
 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Δ1. 
α. Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει Υπεύθυνες Δηλώσεις του διαγωνιζόμενου ως εξής:  
1) Για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

ένα (1) έτος, χωρίς περιορισμό ωρών. 
2) Για τον συμβατικό χρόνο και τόπο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 

εξήντα (60) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, με τόπο παράδοσης στο Εργοτάξιο  του 

Δήμου.  
3)ΟτιΤο μηχάνημα θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα 

περιγράφονται στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις 

ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
4)ΟτιΤο μηχάνημα θα διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 

πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή 

απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης ότι θα είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την 

άνετη και ασφαλή χρήση του από τους χειριστές. 
5) Κατά την παράδοση του μηχανήματος θα κατατεθεί η Έγκριση Τύπου Μ.Ε. (μηχανήμα 

έργου) του προσφερόμενου μηχανήματος απαραίτητη για την έκδοση της νόμιμης άδειας 

κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα. ≪Όροςαπαράβατος≫  
6) Δήλωση του οίκου κατασκευής για την προμήθεια ανταλλακτικών τουλάχιστον δεκα (10) 

ετών και παράδοση σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη ζήτησή τους. 
 

Δ2. 
Οι διαγωνιζόμενοι προμηθευτές να προσκομίσουν:  

 έντυπα – φυλλάδια- prospectus σχέδια κτλ που να επαληθεύουν τα στοιχεία Τεχνικής 

Προσφοράς στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  
 Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του μηχανήματος κατά 

προτίμηση στην Ελληνική.  
 Nα αναφερθούν τα τυχόν πρόσθετα μελλοντικά εξαρτήματα που μπορούν να 

τοποθετηθούν για την αύξηση της παραγωγικότητας και εκμετάλλευσης του 

μηχανήματος καθώς και τυχόν πρόσθετες ευκολίες παροχές για το χειριστή. 
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
 

(Να συμπληρωθεί με ποινή αποκλεισμού) 
 

Προμήθεια Ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊντερ) ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής του οχήματος 
2. Συνολικό μεταξόνιο (στο κέντρο του ζεύγους (tandem)) σε χιλιοστά 
3. Συνολικό μήκος οχήματος σε χιλιοστά 
4. Συνολικό ύψος μαζί με την καμπίνα σε χιλιοστά 
5. Συνολικό πλάτος με ελαστικά σε χιλιοστά 
6. Απόσταση από το έδαφος εμπρός σε χιλιοστά 
7. Απόσταση από το έδαφος πίσω σε χιλιοστά 
8. Βάρος λειτουργίας (αναφέρετε σε κιλά ή τόνους) 
9. Ώρες λειτουργίας (αναφέρετε) 
10 Το μηχάνημα έχει CE ΝΑΙ, ΟΧΙ 
ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
1.  Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με σκελετό και καμπίνα ασφαλείας με προδιαγραφές 

ROPS/FOPS ΝΑΙ, ΟΧΙ  
2.  Είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων τύπου 

(electronicClutchPressureControl) ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης πεταλούδας γκαζιού τύπου 

electronicThrottleControl ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και διάγνωσης των πιο 

κρίσιμων ελέγχων του κινητήρα και του μηχανήματος ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Φέρει κάθισμα οδηγού, πλήρως ρυθμιζόμενο, με μεγάλη άνεση και πολύ μεγάλη 

ορατότητα σε όλες τις πλευρές ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Φέρει ζώνη ασφαλείας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
7.  Διαθέτει συσσωρευτές αζώτου που να συνεργάζονται με το υδραυλικό σύστημα του 

μηχανήματος ΝΑΙ, ΟΧΙ  
8.  Έχει σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού της καμπίνας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
9.  Έχει Air-condition ΝΑΙ, ΟΧΙ 
10  Φέρει πλήρη όργανα ελέγχου ΝΑΙ, ΟΧΙ  
11  Φέρει ωρόμετρο ΝΑΙ, ΟΧΙ  
12  Φέρει κατάλληλο φωτισμό λειτουργίας εμπρός ΝΑΙ, ΟΧΙ  
13  Φέρει κατάλληλο φωτισμό λειτουργίας πίσω ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
1.  Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, κυβισμός  
2.  Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών  
3.  Είναι υδρόψυκτος ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Διαθέτει σύστημα ψύξης εισαγωγής αέρα τύπου intercooler ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Καύσιμο κινητήρα, αναφέρετε  
6.  Εκπομπή καυσαερίων ικανοποίηση οδηγίας Euro (αναφέρετε νούμερο)  
7.  Διαθέτει υπερπληρωτή (turbocharger) ΝΑΙ, ΟΧΙ  
8.  Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (αναφέρετε νούμερο σε λίτρα)  
9.  Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα μεταβαλλόμενης ισχύος, τύπου VHP ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
1.  Χωρητικότητα μπαταρίας σε Ah 
2.  Ισχύς εναλλακτήρα σε Ah 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
1.  Αναφέρετε το σύστημα που διαθέτει 6χ4 ή 6χ6  
2.  Η μετάδοση μεταδίδεται απευθείας (DIRECT DRIVE) ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Το διαφορικό είναι μπλοκέ ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Το διαφορικό έχει τη δυνατότητα απεμπλοκής του από χειριστή (lock-unlock) ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Διαθέτει μηχανική εναλλαγή ταχυτήτων ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Διαθέτει αυτόματη εναλλαγή ταχυτήτων ΝΑΙ, ΟΧΙ  
7.  Ο χειρισμός για την αλλαγή ταχυτήτων από τον χειριστή είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 

τύπου ElectronicTransmissionControl ΝΑΙ, ΟΧΙ  
8.  Διαθέτει ηλεκτρονική προστασία υπέρβασης της ταχύτητας τύπου 

ElectronicOverspeedProtection ΝΑΙ, ΟΧΙ  
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9.  Αναφέρετε πόσες ταχύτητες μετάδοσης της κίνησης διαθέτει εμπρός και πόσες πίσω  
10  Αναφέρετε τελική ταχύτητα του μηχανήματος σε KM/h εμπρός και πίσω  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ  
1.  Περιγράψτε το σύστημα που διαθέτει  
2.  Αναφέρετε τη συνολική επιφάνεια τριβής (εμβαδό) σε cm2  
3.  Το φρενάρισμα εφαρμόζεται ανεξάρτητα και στους τέσσερις πίσω τροχούς ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
1.  Αναφέρετε το είδος λειτουργίας της υδραυλικής αντλίας (εμβολοφόρα ή περιστροφική)  
2.  Παροχή αντλίας υδραυλικού συστήματος (αναφέρετε σε λτ/λεπτό)  
3.  Πίεση αντλίας υδραυλικού συστήματος (αναφέρετε σε bar)  
4.  Διαθέτει ανεξάρτητο ρεζερβουάρ υδραυλικών υγρών ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Εάν διαθέτει ανεξάρτητο ρεζερβουάρ, αναφέρετε τη χωρητικότητα σε λίτρα  
6.  Το υδραυλικό σύστημα διαθέτει ελεύθερη λειτουργία της λεπίδας (bladefloat) ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΤΡΟΧΟΙ  
1.  Περιγραφή συστήματος κύλισης  
2.  Ελαστικά πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του ενός (1) έτους, όχι αναγομωμένα)  

ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΜΑΧΑΙΡΙ)  
1.  Συνολικό μήκος σε χιλιοστά  
2.  Συνολικό ύψος σε χιλιοστά  
3.  Συνολικό πάχος σε χιλιοστά  
4.  Διαθέτει σύστημα απελευθέρωσης-απεμπλοκής του γραναζιού της περιστροφής του 

μαχαιριού ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
1.  Διαθέτει υδραυλικό τιμόνι ΝΑΙ, ΟΧΙ  
2.  Διαθέτει χειριστήριο τύπου joystick ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Το πλαίσιο του μηχανήματος είναι αρθρωτό ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Εάν το πλαίσιο είναι αρθρωτό, αναφέρετε την μέγιστη γωνία άρθρωσης  
5.  Αναφέρετε την ακτίνα στροφής του μηχανήματος (εξωτερικά των εμπρόσθιων 

ελαστικών) σε μέτρα ή χιλιοστά  
6.  Αναφέρετε την ακτίνα στροφής των εμπρόσθιων ελαστικών σε μοίρες  
7.  Αναφέρετε την κατακόρυφη κλίση των εμπρόσθιων ελαστικών σε μοίρες  
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
Αναφέρετε αναλυτικά τα είδη που θα συνοδεύουν το όχημα όπως πυροσβεστήρας, φαρμακείο, 

τρίγωνο βλαβών, φάρος οροφής, πλήρη σειρά αντανακλαστικών σημάτων κατά Κ.Ο.Κ, 

εργαλεία, ρεζέρβα, εγχειρίδια στα ελληνικά ή αγγλικά κ.λ.π.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
/ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Α Γενικά    

1α Ετος κατασκευής 
Βάρος 
Ισχύς 
Μήκος Λεπίδας 
Μήκος/Υψος/πλατος 
Μεταξόνιο 
Αποστ. Εδάφος προς/πισω 
απόστ. Τροχού – λεπίδας 
CE, ISO 
Ωρες λειτουργίας 

>=2008 
14.000 Κγρ 
130-230 Hp 
3,7 m. 
8,5/3,3/2,6 m 
6 m 
0,6/0,35 m 
2,5 m 
ΝΑΙ 
< 7500 

  

1β Καμπίνα 

Ταχύτητες 

Γκάζι 

Διάγνωση βλαβών 

Θέρμανση/εξαερισμός 

ROPS/FOPS 

ECPC 

ETC 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

  

1γ Κύλινδροι/Κυβικά/Ιπποι 

VHP 

EURO 

Δεξαμενή καυσίμου 

6/6600/130-230 

NAI 

> 4 

340 lit 

  

1δ Κίνηση 6χ4 

DIRECT DRIVE 

Ταχύτητες μπρος-πίσω / ταχ 

ETC 

ΕΟΡ 

ΝΑΙ 

NAI 

8-6 / 40 χλμ/ω 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

  

1ε Φρένα δίσκων, επιφ. τριβής 23000 cm2   

1στ Αντλία  

Blade float 

240 bar 

NAI 

  

1ζ  Ελαστικά ηλικία <1 έτος   

 

1η Λεπίδα μήκος/υψος/πλατος 

CIRCLEDRIVESLIPCLUTC 

3.7 / 0,6 / 0,022 

NAI 

  

1θ Ακτίνα στροφής 7,4 m   

ι Παρελκόμενα 

εργαλεία, πυροσβεστήρας 

φαρμακείο, τρίγωνο 

βομβητής όπισθεν / φάρος 

αντανακλαστικά 

βιβλίο συντήρησης 

πινακίδες βαρέου οχήματος 

βιβλίο ανταλλακτικών 

 

ΝΑΙ / ΝΑΙ 

ΝΑΙ / ΝΑΙ 

ΝΑΙ / ΝΑΙ 

ΝΑΙ  

ΝΑΙ 

ΝΑΙ  

ΝΑΙ  

  

κ Χρώμα Κίτρινο   
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Β     

1 Εγγύηση > 1 έτος   

2 Ανταλλακτικά για 

Πλησιέστερο συνεργείο 

> 10 ετη 

Νομός Ιωαννίνων 

  

3 Χρόνος παράδοσης <=60 μέρες   

4 Έγκριση τύπου ΝΑΙ   

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προμήθεια Ισοπεδωτή γαιών (Γκρέϊντερ) 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 
Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
      ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

  ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

      ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής Βαρύτητας  
     Χ ΚριτήριοΤεχνικά και  

     % 100-12039   

1. Ετος κατασκευής, 

ώρες λειτουργίας 
10% 

100-120   

2.Παρ. (1β) Τεχνικής 

Περιγραφής, Καμπίνα, 

electronicClutchPressure

Control, 

electronicThrottleControl, 

ύπαρξη συσσωρευτών 

αζώτου, πλήρη Όργανα 

ελέγχου-φωτισμός. 

10% 

100-120   

3.Παρ. (1γ) Τεχν. 

Περιγραφής, εκπομπή 

καυσαερίων 
3% 

100-120   

4.Παρ. (1γ) Τεχν. 

Περιγραφής, κυβισμός, 

ιπποδύναμη, σύστημα 

τροφοδοσίας-εισαγωγής 

αέρα. 

9% 

100-120   

5.Παρ. (1δ) Τεχν. 

Περιγραφής, DIRECT 

DRIVE, Electronic 

Overspeed Protection. 

Παρ. (1γ) Τεχν. 

Περιγραφής, 

Ηλεκτρονικό σύστημα 

μεταβαλλόμενης ισχύος, 

τύπου VHP . 

9% 

100-120   

6.Παρ. (1ε) Τεχν. 

Περιγραφής, Σύστημα 

πέδησης, βοηθητικά 

φρένα. 

4% 

100-120   

7.Παρ. (1στ) Τεχν. 

Περιγραφής Υδραυλικό 

σύστημα, παροχή 

αντλίας, πίεση, 

χωρητικότητα 

ρεζερβουάρ, bladeFloat. 

10% 

100-120   

8.Παρ. (1η) Τεχν. 

Περιγραφής, Λεπίδα 

καθαρισμού (Μαχαίρι), 

CircleDriveSlipClutch 

5% 

100-120   

9.Παρ. (1θ) Τεχν. 

Περιγραφής Σύστημα 
10% 

100-120   

                                                 
39  Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ( 

άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 
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Διεύθυνσης, Ακτίνα 

στροφής οχήματος, 

Ακτίνα στροφής 

εμπρόσθιων ελαστικών, 

Κατακόρυφη κλίση 

εμπρόσθιων τροχών, 

Μέγιστη γωνία άρθρωσης 

πλαισίου, βοηθητικό 

σύστημα διεύθυνσης. 
     

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 

  

                                         ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%  
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική υποστήριξη, όροι παράδοσης, παροχή εγγύησης 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
     ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 

  ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

    
   ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής Βαρύτητας  
     Χ Κριτήριο ) 

1.Χρόνος παράδοσης. 

Εγγύησης καλής 

λειτουργίας.  

 

    10  % 
 

100-120 
  

2.Παροχή 

ανταλλακτικών, 

Κοστολόγιο, 

Αποδεδειγμένη επάρκεια 

ανταλλακτικών του 

συγκεκριμένου 

μοντέλου.  

    
    10 % 

 

100-120 
  

3.Παροχή service: 

Τεχνική βοήθεια εκ 

μέρους του προμηθευτή.   
(εκπαίδευση, εντυπα) 

   
   10% 

 

100-120 
  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ=  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ +  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄    =        
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1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ) 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ  € ΣΥΝΟΛΟ € 
1 Προμήθεια ενός 

Μεταχειρισμένου 

χωματουργικού 

μηχανήματος 

(φορτωτή–

εκσκαφέα)που 

πληροί τα ελάχιστα 

υποχρεωτικά 

σημεία της 

τεχνικής 

περιγραφής. 

1 35.483,87 35.483,87 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    35.483,87 
ΦΠΑ 24%     8.516,13 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    44.000,00 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου χωματουργικού μηχανήματος (μικρού 

εκσκαφέα-φορτωτή ελαστικοφόρου) μετά των παρελκόμενων του, κατασκευής γνωστού 

εργοστασίου -διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά.  
 

Το προς προμήθεια μηχάνημα, θα καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας στον τομέα εκτέλεσης 

διαφόρων έργων, κατασκευές, φορτώσεις, εκσκαφές και συντηρήσεις έργων.  
 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του ανωτέρω προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 

44.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%. Θα βαρύνει τον K.A.30.7131.002 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, CPV: 43210000-8.  
 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  

(συμφερότερη προσφορά) προσφορά (αρ. 86 του Ν.4412/2016) βάσει των κριτηρίων 

αξιολόγησης.  
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι πού περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι 

που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα πού ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη 

διακήρυξη.  
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε όχημα εφοδιασμένο με πινακίδες Μηχανήματος Έργων 

(Μ.Ε), το οποίο θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου στα Ιωάννινα και θα πληροί τους 

όρους πού θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.  
3. Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης 

φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, 

δασμών κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος πού απαιτείται για 

την ανωτέρω προμήθεια. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής 

λειτουργίας, των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα 

χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος 

εκπαίδευσης του προσωπικού, όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη 

ή την προσφορά του προμηθευτή.  
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4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης 

του οχήματος στα Ιωάννινα, εφοδιασμένο με πινακίδες Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε) και 

ελεύθερο βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της 

προσφοράς.  
 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Μεταχειρισμένο χωματουργικό μηχάνημα (φορτωτής – εκσκαφέας) όχι παλαιότερο του 2008 

και ώρες λειτουργίας όχι περισσότερο από 7.000, βάρους 2,7 τόνων, με καύσιμο κίνησης 

πετρέλαιο κίνησης, με κινητήρα ισχύος περίπου 50hp, που θα πληροί τα ελάχιστα υποχρεωτικά 

σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμο προς λειτουργία, που να έχει πιστοποιητικό νόμιμης 

λειτουργίας ελεύθερο από κάθε βάρος, διακριτική επιγραφή του Δήμου και εφοδιασμένο με 

πινακίδες Μηχανήματος ‘Έργων (Μ.Ε).  
 

Τιμή εφαρμογής: 35.483,87 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α 24%. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
1. ΓΕΝΙΚΑ  
Ο Φορτωτής-Εκσκαφέας θα διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο. Στο μπροστινό του μέρος θα 

βρίσκεται ο κάδος του φορτωτή ενώ στο πίσω μέρος θα υπάρχει το σύστημα του εκσκαφέα. Η 

λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή (και η διεύθυνση) θα είναι υδραυλικές 

και γι’ αυτό η απαίτηση υδραυλικής ισχύος – πίεσης θα είναι, κατά προτίμηση, η πλέον ισχυρή. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σήματα.   
 

Θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στις προδιαγραφές όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το 

χρωματισμό, την τελική επεξεργασία την εμφάνισή του κτλ και θα φέρει τη σήμανση CE όπου 

αυτή απαιτείται. Επίσης, θα πρέπει να προέρχεται  από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες που 

εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία της σειράς ISO και ειδικότερα το ISO 9001 

ή άλλο ισοδύναμό του. 
 

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα είναι αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή που να 

αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό 

απόθεμα ανταλλακτικών. Το προσφερόμενο μοντέλο θα πρέπει να κυκλοφορεί ήδη σε ικανό 

αριθμό στη χώρα μας. 
 

Οι διαστάσεις γενικά του μηχανήματος, τα βάρη του και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του 

πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από τη σχετική ελληνική & ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να μπορεί να εκδοθεί νόμιμη άδεια 

κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνημα Έργου) στην Ελλάδα. 
 

Με τις προσφορές θα δοθούν καμπύλες ισχύος, ροπής. 
 

Το μηχάνημα θα παραδοθεί  με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. Μαζί με το υπό προμήθεια μηχάνημα, θα παραδοθούν και τα πιο κάτω 

παρελκόμενα :  
 Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.  
 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ  
 Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  
 Τρίγωνο βλαβών.  
 Βιβλίο συντήρησης και επισκευής (σερβις που έγιναν).  
 Βιβλίο ανταλλακτικών.  

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 

αποτελούν προτίμηση, η επιθυμία της υπηρεσίας. 
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση 

μεγαλύτερη η μικρότερη του 15 %. 
Tα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις :    
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2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

1. Γενικά, τύπος, Mέγεθος 
Tο προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι μεταχειρισμένο με πρώτο έτος κυκλοφορίας επί ποινή 

αποκλεισμού όχι παλαιότερο του 2008 και ώρες λειτουργίας όχι περισσότερο από 7.000 

(τα ανωτέρω θα προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και συνοδευτικά έντυπα 

του μηχανήματος). Θα είναι γνωστού και εύφημου εργοστασίου διαδεδομένου στην Ελληνική 

αγορά. 
Η λειτουργία της εξάρτησης του φορτωτή, θα είναι υδραυλική γι αυτό η απαίτηση ισχύος-

πίεσης του υδραυλικού συστήματος, θα είναι κατά προτίμηση η μέγιστη. Tο βάρος του με 

πλήρη εξάρτηση, με βασικό κάδο φόρτωσης και εκσκαφής θα είναι περίπου 2.7 Tn, το ολικό 

μήκος μικρότερο των 3,5μ., το υψος του χωρίς τον φάρο μικρότερο των 2.3 μ.  
 

Το μηχάνημα επί ποινή αποκλεισμού θα έχει: Πλαίσιο μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου, με 

τοποθετημένη μπροστά εξάρτηση φορτωτή και πίσω εξάρτηση τσάπας.  
 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 

μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

 το ακριβές μοντέλο και Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος.  

 Χώρα προέλευσης, Έτος κατασκευής, ώρες λειτουργίας 
 Βάρος συνολικό μαζί με τα παρελκόμενα και τον χειριστή του μηχανήματος. 

 οι διαστάσεις, πλάτος – μήκος – ύψος-μεταξόνιο (μέγιστη τιμή) 

 το ελάχιστο ελεύθερο υψος από το έδαφος κλπ. 

 Η ικανότητα φόρτισης 
 

2. Κινητήρας 
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), ονομαστικής ισχύος, 

περίπου 50 HP (37 KW) κατά SAE. Nα αναφερθούν οι εκπεμπόμενοι ρύποι, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς. Θα υπάρχει σύστημα προθέρμανσης για ομαλή εκκίνηση σε οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες. 
 

Nα αναφερθεί το σύστημα ψύξης (κατά προτίμηση υδρόψυκτο) καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία 

του κινητήρα ήτοι: τύπος και κατασκευαστής, ισχύς, κυβισμός, αριθμός κυλίνδρων, ροπή κλπ. 

Με τις προσφορές θα δοθούν οι καμπύλες ισχύος, ροπής (επίσημα διαγράμματα 

κατασκευαστή). 
 

3. Iσχύς υδραυλικού συστήματος 
Tο υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί μέσω δύο ανεξάρτητων υδραυλικών συστημάτων, που θα 

παρέχουν υδροστατική κίνηση, μέσω διπλών εμβολοφόρων υδραυλικών κινητήρων και μιας 

γραναζωτής αντλίας που θα παρέχει όλες τις άλλες λειτουργίες. H υδραυλική πίεση λειτουργίας 

ορίζεται να είναι τουλάχιστον 2.800 p.s.i 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μεγαλύτερη δυνατή τιμή πίεσης λειτουργίας του συστήματος. 
 

4. Eπί μέρους μηχανολογικά Συστήματα 
4.α. Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση. 
H μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική. Aνεξάρτητα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ένα για 

κάθε πλευρά, θα είναι ελεγχόμενα με σερβοχειριστήρια, για άνεση στο χειρισμό και για ακρίβεια 

στους ελιγμούς κίνησης.  
Oι υδραυλικοί κινητήρες, θα είναι υψηλής απόδοσης, τοποθετημένοι, ένας από κάθε πλευρά. 
Tελική μετάδοση κίνησης, θα γίνεται μέσω αλυσίδων που θα βρίσκονται μέσα σε δεξαμενή 

ελαίου. 
Tαχύτητα κίνησης εμπρός/πίσω θα είναι τουλάχιστον 10 Xλμ/ώρα 
 

4.β. Xειριστήρια ελέγχου λειτουργίας 
Tα χειριστήρια, ένα από κάθε πλευρά, θα πρέπει να διαθέτουν, σύστημα υδραυλικής 

υποβοήθησης (σέρβο) για την μεγαλύτερη δυνατή άνεση στον χειρισμό και ακρίβεια στους 

ελιγμούς. Περιστροφή μηχανήματος θα είναι απαραίτητα 360°.  
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4.γ. Σύστημα πέδησης-στάθμευσης 
H βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος. H στάθμευση 

(parking) θα γίνεται μέσω δισκόφρένων που θα ενεργοποιούνται, κατά προτίμηση με ηλεκτρο-

υδραυλικό τρόπο. 
 

4.δ. Eλαστικά 
Nα αναφερθούν οι διαστάσεις και ο τύπος των ελαστικών που θα είναι εφοδιασμένο το 

μηχάνημα.Στην προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά η μάρκα, το έτος παραγωγής και το 

εργοστάσιο κατασκευής.  
 

5. Σύστημα διεύθυνσης  
Θα κατευθύνεται με τη βοήθεια τιμονιού και όλο το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικής 

επενέργειες, ενώ θα πρέπει να δίνεται η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής.  
 

6. Eξαρτήσεις 
 

6.α. Σύστημα φόρτωσης- φορτωτή 
Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή, υδραυλικής 

λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων, η οριζοντίωση του κάδου θα είναι αυτόματης λειτουργίας σε 

όλες τις φάσεις, θα διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης/αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης και 

των λοιπών εξαρτήσεων. 
Oι υδραυλικές σωληνώσεις θα είναι κατά προτίμηση, πλήρως προστατευμένες. 
O κάδος φορτωτή θα είναι πολλαπλών χρήσεων πλάτος περίπου 1,5μ. Η χωρητικότητα του 

κάδου πολλαπλών χρήσεων θα είναι περίπου 0.30 m³. 
Aπαιτούμενο φορτίο ανατροπής, περίπου, 1200 κιλά, και φορτίο εργασίας 600 κιλά. 
 

Θα δοθούν οι μέγιστες δυνατές γωνίες ανατροπής κάδου στο μέγιστο ύψος καθώς απαραίτητα 

και η μέγιστη γωνία συγκράτησης φορτίου επί του εδάφους, κατά την μεταφορά. 
Nα δοθούν επίσης : 
- Ύψος μέχρι τον πείρο του κάδου. 
- Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση- δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου του 

φορτωτή. 
Για μεγαλύτερη ευκολία, ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται από μοχλό, ηλεκτροϋδραυλικής 

λειτουργίας, κατά προτίμηση, για όλες τις κινήσεις του φορτωτή. 
 

6.β. Σύστημα εκσκαφής-τσάπα 
Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη επί ποινή αποκλεισμού μόνιμα 

εξάρτηση εκσκαφέα. Θα είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυσιέρας) που θα επιτρέπει 

την πλευρική μετατόπιση της, δεξιά, αριστερά. 
O χειρισμός του εκσκαφέα θα γίνεται από το εσωτερικό της καμπίνας. Tο σύστημα περιστροφής 

της θα είναι κατά προτίμηση κλειστού τύπου και θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από 

πέτρες, χώματα. 
Tο μέγιστο βάθος εκσκαφής της τσάπας θα είναι περίπου 2,5 μέτρα. 
O κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 30 εκατοστών. 
Nα αναφερθούν τα τυχόν πρόσθετα μελλοντικά εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετηθούν 

στην υδραυλική εγκατάσταση για την αύξηση της παραγωγικότητας και εκμετάλλευσης του 

μηχανήματος. 
 

7. Καμπίνα και άλλα στοιχεία 
H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS και FOPS με καλή 

ορατότητα. Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από δύο 

σερβοχειριστήρια (Joystick) που θα βρίσκονται (δεξιά και αριστερά) πάνω στο κάθισμα του 

χειριστή. 
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, οπτικοακουστικό που κρίνεται απαραίτητο για 

την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. H πληρότητα του πίνακα ελέγχου, θα εκτιμηθεί 

ιδιαίτερα, όπως και η ύπαρξη διακόπτη προθέρμανσης, για εκκίνηση, σε χαμηλή θερμοκρασία 

περιβάλλοντος χώρου. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση, 

που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ ή η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.  
 

8. Παρελκόμενα  
Ο Φορτωτής-Εκσκαφέας θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:  

 Ένα (1) πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τον ΚΟΚ  
 Ένα (1) τρίγωνο ακινητοποίησης και ένα (1) βραδυπορίας  
 Ένα (1) φαρμακείο  
 Πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος  
 Οδηγίες χρήσης – συντήρησης στα Ελληνικά  
 Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο  
 Βιβλίο επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει. 

 

9.Aξιοπιστία 
Oυσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών αποτελεί ο βαθμός υπερεπάρκειας και 

ανεύρεσης ανταλλακτικών, η φήμη του Eργοστασίου στην κατασκευή χωματουργικών 

μηχανημάτων (του ιδίου η παρομοίου τύπου), ο αριθμός των μηχανημάτων του ιδίου 

κατασκευαστή (του ίδιου ή παρόμοιου τύπου), που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του 

Νομού, καθώς και η οργάνωση της εταιρείας και η διαγωγή του προμηθευτή στην Eλληνική 

αγορά και η ύπαρξη εξουσιοδοτημένου σερβισ στο νομό. 
 

10. Χρωματισμός 
Ο χρωματισμός του μηχανήματος θα είναι σε πολλή καλή κατάσταση, χωρίς οξειδώσεις, με 

καλής ποιότητας κίτρινου χρώματος σε φούρνο βαφής. 
 

Η συμβατότητα μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις για μελλοντικό εξοπλισμό όπως και η 

εύκολη τοποθέτηση-αφαίρεση θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν για την μεγαλύτερη δυνατή 

αξιοπιστία και παραγωγικότητα του μηχανήματος.  
 

B. EΓΓYHΣH - ΣYNTHPHΣH - ΠAPAΔOΣH 
1.Eγγύηση καλής λειτουργίας 
Eπιθυμητή η εγγύηση για τουλάχιστον 12 μήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα 

γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός 

το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 
Στην προσφορά θα αναφερθούν τα δωρεάν service, που θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης. 
 

2. Συντήρηση - Aνταλλακτικά 
Θα αναφερθούν τυχόν εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ευκολίες συντήρησης που παρέχει ο 

τύπος. 
Nα δηλωθούν απαραίτητα τα πλησιέστερα συνεργεία, που θα εκτελούν τις επισκευές, καθώς και 

οι υπάρχουσες αποθήκες ανταλλακτικών. 
Nα δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 

απαιτουμένων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει 

ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου. 
 

3. Xρόνος παράδοσης-Παραλαβή 
O χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Υπέρβαση 

του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Θα 

αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης.  
 

Έγκριση τύπου ΜΕ 
Το προσφερόμενο μηχάνημα κατά την παράδοση θα έχει την απαιτούμενη από τις κείμενες 

διατάξεις έγκριση τύπου ΜΕ και θα φέρει σήμανση CE. Για το σκοπό αυτό ο φάκελος 

προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωση. 
Πριν την παραλαβή θα έχει δοθεί, επί ποινή αποκλεισμού, έγκριση του συγκεκριμένου 

τύπου ΜΕ  του προσφερόμενου μηχανήματος από τον αρμόδιο φορέα. Θα 

παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των 
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πινακίδων, την διαδικασία της έκδοσης των αναλαμβάνει ο Προμηθευτής με έξοδα 

του Δήμου. 
 

Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ TEXNOΓNΩΣIAΣ, EKΠAIΔEYΣH, ENTYΠA 
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την 

ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα 

χορηγηθούν. 
Tα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι: 
- Εγχειρίδιο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική. 
- Βιβλίο  ανταλλακτικών εικονογραφημένο. 
- Βιβλίο επισκευών και σερβις που εγιναν. 
 

ΔΕΙΓΜΑ.  Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα, όλα τα λειτουργικά 

και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου μηχανήματος, καθώς και η συμμόρφωσή του προς 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον 

Αγοραστή, εντός 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 

επιδείξουν δείγμα του μηχανήματος με ίδιο, ή όμοιο μηχάνημα με το προσφερόμενο όπου 

θεωρήσουν ότι είναι εφικτό (τα έξοδα της Επιτροπής βαρύνουν τον προμηθευτή).  
 
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:  
1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία, σχέδια διαστάσεων και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα 

ή τη γλώσσα της αλλοδαπής. Πλήρη στοιχεία εργοστασίου κατασκευής επι μέρους συστημάτων 

κλπ. 
2. Να κατατεθεί διάγραμμα λειτουργίας βραχιόνων.  
3. Πιστοποιητικό CE  
4. Έγκριση τύπου για την κυκλοφορία – χρήση του μηχανήματος στην Ελλάδα. 
5. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχετικά με την ασφάλεια. 
6. Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του στην Ελληνική.  
7.Υπεύθυνη Δήλωση του οίκου κατασκευής για την προμήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για 

δέκα (10) χρόνια και σε διάστημα έως δέκα πέντε (15) ημερών από τη ζήτησή τους.  
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος θα παραδώσει όλο το μηχανισμό έτοιμο για λειτουργία 

χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. 
9. Υπεύθυνη Δήλωση θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μήνες 

τουλάχιστον, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων ή ωρών λειτουργίας.  
10. Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης υποχρέωσης επίδειξης μηχανήματος και εκπαίδευσης 

προσωπικού. 
11. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά 

για να μπορούν να αξιολογηθούν. Για τον συμβατικό χρόνο και τόπο παράδοσης,που δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με 

τόπο παράδοσης στο Εργοτάξιο Δήμου. 
12. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. 
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

(ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ) 
 

(Να συμπληρωθεί με ποινή αποκλεισμού) 
 

1. Εργοστάσιο κατασκευής-χώρα, έτος κατασκευής, ώρες λειτουργίας.  
2. Διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος)-Βάρος-  
3. Καμπύλες ισχύος-ροπής  
4. Τύπος ελαστικών(χρόνος παραγωγής, εργοστάσιο κατασκευής, κλπ)  
5. Ισχύς υδραυλικού συστήματος- όρια αντοχής  
6. Μετάδοση κίνησης – αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων  
7. Στοιχεία κινητήρα (Ιπποδύναμη, Υδρόψυκτος, εκπομπή καυσαερίων κλπ)  
8. Σύστημα διεύθυνσης – Σύστημα πέδησης  
9. Τεχνικά στοιχεία φόρτωσης και εκσκαφής  
10. Προσβασιμότητα κινητήρα και λοιπών μηχανισμών  
11. Βιβλίο οδηγιών, εγχειρίδιο ανταλλακτικών , βιβλίο συντηρήσεων 
12. Περιγραφή χώρου οδηγού (κάθισμα, τιμόνι, ταμπλό, ηλεκτρικά παράθυρα).  
13. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας  
14. Ανταλλακτικά (χρόνια εξασφάλισης και έκπτωση)  
15. Εκπαίδευση προσωπικού  
16. Χρόνος παράδοσης  
17. Συντήρηση – Επισκευή (τόπος επισκευής, χρόνος μετάβασης συνεργείου και  
πιθανά δωρεάν service)  
18. Συμβατότητα μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις και εύκολη τοποθέτηση αυτών  
19. Ακτίνα επί τόπου στροφής του μηχανήματος  
20. Σύστημα απόσβεσης κραδασμών  
21. Δεξαμενή καυσίμου (χωρητικότητα)  
22. Ύπαρξη aircondition στην καμπίνα οδήγησης  
23. Λοιπά στοιχεία για διευκόλυνση της αξιολόγησης 
24. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
Αναφέρεται αναλυτικά τα είδη που θα συνοδεύουν το όχημα όπως πυροσβεστήρας, 

φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, εργαλεία, ρεζέρβα, εγχειρίδια στα ελληνικά ή αγγλικά 

κ.λ.π.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β’ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

(ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ) 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
/ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Α Γενικά    

1 Ετος κατασκευής 
Ωρες λειτουργίας 
Βάρος 
CE, ISO 
Μήκος/Υψος/ 
Μονοκόματο πλαίσιο 

>=2008 
<=7000 
2.700 χγρ 
ΝΑΙ 
3,5 / 2,3 m 
ΝΑΙ 

  

2 Κύλινδροι/Κυβικά/Ιπποι 

EURO 

4 diesel/ 50 HP 

> 4 

  

3 Υδραυλική πίεση 2800 psi   

4 Σερβοχειριστήριο 

Μεγ Ταχύτητα 

Ηλικία ελαστικών 

ΝΑΙ 

> 10 χλμ/ωρα 

 

  

5 Σύστημα διεύθυνσης Υδραυλικό   

6 Κάδος φορτωτή  

πλατος/χωρητικότητα 

φορτίο ανατροπής/εργασίας 

Τσάπα 

βάθος εκσκαφής  

πλάτος 

 

1,5 μ / 0,3 μ3 

1200 / 600 χγρ 

 

2,5 μ 

0,30 μ 

  

7  Καμπίνα 

σερβοχειριστήρια 

ROPS/FOPS 

ΝΑΙ 

   

8 Παρελκόμενα 

εργαλεία, πυροσβεστήρας 

φαρμακείο, τρίγωνο 

βομβητής όπισθεν / φάρος 

αντανακλαστικά 

βιβλίο συντήρησης 

πινακίδες βαρέου οχήματος 

βιβλίο ανταλλακτικών 

 

ΝΑΙ / ΝΑΙ 

ΝΑΙ / ΝΑΙ 

ΝΑΙ / ΝΑΙ 

ΝΑΙ  

ΝΑΙ 

ΝΑΙ  

ΝΑΙ  

  

Β     

1 Εγγύηση > 1 έτος   

2 Ανταλλακτικά για 

Πλησιέστερο συνεργείο 

> 10 ετη 

Νομός Ιωαννίνων 

  

3 Χρόνος παράδοσης <=60 μέρες   

4 Έγκριση τύπου ΝΑΙ   

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

(ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ) 
 ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 

Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
      ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

  ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

      ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής Βαρύτητας  
     Χ ΚριτήριοΤεχνικά και  

     % 100-12040   

1. Ετος κατασκευής, 

ώρες λειτουργίας 
10% 

100-120   

2. Γενικά, τύπος, 

μέγεθος, διαστάσεις κλπ.  
10% 

100-120   

3.Κινητήρας 10% 100-120   

4. Υδραυλικό σύστημα. 12% 100-120   

5. Επιμέρους 

μηχανολογικά συστήματα 

κλπ 
8% 

100-120   

6. Εξαρτήσεις  12% 100-120   

7. Καμπίνα και λοιπά 

στοιχεία  
8% 

100-120   

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 
  

                                         ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%  
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική υποστήριξη, όροι παράδοσης, παροχή εγγύησης 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
     ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 

  ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

    
   ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής Βαρύτητας  
     Χ Κριτήριο ) 

1. Χρόνος παράδοσης, 

χρόνος εγγύησης καλής 

λειτουργίας.  

 

    10  % 
 

100-120 
  

2.Παροχή 

ανταλλακτικών, 

Κοστολόγιο, 

Αποδεδειγμένη επάρκεια 

ανταλλακτικών του 

συγκεκριμένου 

μοντέλου.  

    
    10 % 

 

100-120 
  

3.Παροχή service: 

Τεχνική βοήθεια εκ 

μέρους του προμηθευτή.   
(εκπαίδευση, εντυπα) 

   
   10% 

 

100-120 
  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ=  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ +  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄    =      

                                                 
40  Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ( 

άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 
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1.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Γ 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4χ4  

ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ  € ΣΥΝΟΛΟ € 

1 Προμήθεια 

Μεταχειρισμένου 

αγροτικού 

αυτοκινήτου 4χ4 

με διπλή καμπίνα , 

που πληροί τα 

ελάχιστα 

υποχρεωτικά 

σημεία της 

τεχνικής 

περιγραφής.  

1 20.967,74 € 20.967,74 € 

ΣΥΝΟΛΟ    20.967,74 € 

ΦΠΑ 24%              5.032,26 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         26.000,00 € 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ και προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του 

Δήμου Ιωαννιτών, για να χρησιμοποιηθούν σε ανάγκες για εργασίες – οδοφωτισμού, 

καθαρισμούς δρόμων, κοπή κλαδιών, μεταφορά προσωπικού κ.λ.π.  
 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 20.967,74 € 

χωρίς Φ.Π.Α. (26.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%). Θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7132.001 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και CPV: 34131000-4.  
 
Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  

(συμφερότερη προσφορά) προσφορά (αρ. 86 του Ν.4412/2016) βάσει των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι πού περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι 

που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα πού ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη 

διακήρυξη.  
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε όχημα εφοδιασμένο με πινακίδες οχήματος, το οποίο 

θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου στα Ιωάννινα και θα πληροί τους όρους πού θέτει η 

τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.  
3. Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης 

φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, 

δασμών κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος πού απαιτείται για 

την ανωτέρω προμήθεια. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής 

λειτουργίας, των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα 

χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος 
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εκπαίδευσης του προσωπικού, όπως και κάθε άλλης δαπάνη που προκύπτει από τη διακήρυξη ή 

την προσφορά του προμηθευτή.  
4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης 

του οχήματος στα Ιωάννινα, ελεύθερο βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης 

και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.  
 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο έτους κατασκευής .: ≥ του 2012, τύπου αγροτικό 4Χ4 

με διπλή καμπίνα, με καρότσα, καύσιμο πετρέλαιο, το οποίο πρέπει να είναι σε πολλή καλή 

κατάσταση, να είναι στιβαρής κατασκευής, να διαθέτει άρτια λειτουργική ικανότηταμε 

διανυθέντα χιλιόμετρα μέχρι 100.000,  με κινητήρα  Κυβισμός .: 2200-2500cm3 , Ισχύς.: 

≥ 135 PS, που θα πληροί τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμο 

προς λειτουργία, ελεύθερο από κάθε βάρος, με κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκατοστών και στις 

δύο πλευρές κατά μήκος του οχήματος και, διακριτική επιγραφή του Δήμου  
 

Τιμή εφαρμογής: 20.967,74 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α 24%. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ  
1.1 Είδος περιγραφή  
Πρόκειται για μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο έτους κατασκευής .: ≥ του 2012, με 

διανυθέντα χιλιόμετρα μέχρι 100.000, τύπου αγροτικό 4Χ4 με διπλή καμπίνα, με καρότσα, 

καύσιμο πετρέλαιο, το οποίο πρέπει να είναι σε πολλή καλή κατάσταση, να είναι στιβαρής 

κατασκευής, να διαθέτει άρτια λειτουργική ικανότητα, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες 

του Δήμου. 
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές, με δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες και ικανό για φόρτωση και μεταφορά. Επίσης θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα 

προβλεπόμενα από τη σχετική ελληνική & ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου να μπορεί να 

εκδώσει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Το υπό προμήθεια φορτηγό αυτοκίνητο θα είναι αναγνωρισμένου τύπο κατασκευαστή που να 

αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό 

απόθεμα ανταλλακτικών. ≪Όροςαπαράβατος≫  
1.2. Στοιχεία οχήματος 
Να δοθούν στοιχεία - έτους κατασκευής, εργοστασίου κατασκευής, εμπορικής ονομασίας & 

τύπου του προσφερόμενου οχήματος. ≪Όροςαπαράβατος≫  
1.3 Έγκριση τύπου 
Το όχημα κατά την παράδοση θα έχει την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις έγκριση 

τύπου του αρμόδιου φορέα για την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας 
του. Για το σκοπό αυτό ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την ανάλογη 

Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. ΙΙΙ Στοιχεία Τεχνική ς Προσφοράς). ≪Όροςαπαράβατος≫  
 

2. ΕΙΔΙΚΑ 
2.1 Πλαίσιο 
Το πλαίσιο να είναι μεταχειρισμένο, να βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση, να είναι στιβαρής 

κατασκευής, να διαθέτει άρτια λειτουργική ικανότητα, να είναι 4Χ4 (τύπου αγροτικό), καύσιμο 

κίνησης πετρέλαιο, διπλής καμπίνας με δύο (2) πόρτες τουλάχιστον σε κάθε πλευρά. Το 

πλαίσιο θα περιλαμβάνει το θάλαμο οδήγησης και χωριστά την μεταλλική καρότσα. Στην 

οπίσθια πλευρά της καρότσας να φέρει μεταλλική πόρτα.  
Ο προσφερόμενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που προορίζεται και να 

παρέχει την δυνατότητα κίνησης εντός και εκτός οδοστρώματος (όχημα 4Χ4).  
 

2.2 Επιδόσεις οχήματος 
Οι επιδόσεις του οχήματος με πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιμότητας) να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν οχήματα του συγκεκριμένου τύπου. 
Να αναφερθούν.: 
- Τελική Ταχύτητα (Km/h) 
- Επιτάχυνση από 0-65 (Km/h) ή 0-100 (km/h) 
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- Δυνατότητα αναρρίχησης σε κλίση του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.3 Διαστάσεις οχήματος 
Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος (σε κατάσταση οδήγησης) να διατηρηθούν όσο είναι 

πρακτικά δυνατό περιορισμένες, ώστε να καθιστούν το όχημα ευέλικτο να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν οχήματα του συγκεκριμένου τύπου. 
Να αναφερθούν.: 
- Ολικό μήκος (mm) /  Ολικό πλάτος (mm) /  Ολικό ύψος (mm) 
- Μεταξόνιο (mm) 
- Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 
- ακτίνα στροφής 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.4 Βάρη οχήματος 
- Η μικτή έμφορτη μάζα (GLM–grossladenBase) του οχήματος να είναι άνω των 1800Kg και 

έως 3100Kg ώστε η κλάση ταξινόμησης και προσδιορισμού να ανταποκρίνεται σε οχήματα 

κατηγορίας Ν1G που εντάσσεται το όχημα. 
- Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κατασκευαστή μικτό βάρος του οχήματος (PTLM – 

permissibletotalladenmass ή GVWR – grossvehicleweightrating) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 

τη μικτή έμφορτη μάζα (GLM) του οχήματος. 
- Ωφέλιμο φορτίο (kg) το δυνατόν μεγαλύτερο 
- Η κατανομή των φορτίων στους άξονες του οχήματος να είναι τέτοια που να επιτυγχάνει την 

ασφαλή οδική συμπεριφορά του. 
- Η διαφορά των φορτίων μεταξύ των τροχών κάθε άξονα το δυνατόν μικρότερη. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.5 Κινητήρας 
Ο κινητήρας να είναι DIESEL αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5 σύμφωνα με 

τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, 4/χρονος, μεγάλου κυβισμού, υδρόψυκτος (βεβιασμένης 

κυκλοφορίας) από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας 

στην Ελλάδα για να είναι εξασφαλισμένη η οικονομική και εύκολη εύρεση ανταλλακτικών, 

πρέπει κατά προτίμηση να έχει σύστημα απ΄ ευθείας εγχύσεως καυσίμου, με δυνατότητα 

εύκολης επισκευής και συντήρησης και να διαθέτει υπερπληρωτή (turbo) και σύστημα 

ενδιάμεσης ψύξης. Η συμπίεση του κινητήρα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

εργοστασίου κατασκευής. Η πίεση λαδιού θα είναι η προβλεπόμενη από το εργοστάσιο 

κατασκευής του κινητήρα. Τα επίπεδα εκπομπής καυσαερίων να ικανοποιούν την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία και της κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το ψυγείο με την κυψέλη 

να είναι σε άριστη κατάσταση.  
Να αναφερθεί η μέση κατανάλωση συνδυασμένου κύκλου (lit/100Km) και ροπή. 
- Κυβισμός .: 2200-2500cm3 
- Ισχύς.: ≥ 135 PS ≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.6 Δεξαμενή καυσίμου 
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου ≥ 50 Lit.  
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.7 Κιβώτιο ταχυτήτων – συμπλέκτης 
- Κιβώτιο ταχυτήτων με πέντε (5) ή έξι (6) συγχρονισμένων ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και 

μία (1) σχέση οπισθοπορείας και μοχλό επιλογής στο δάπεδο του θαλάμου οδήγησης. 
- Ο συμπλέκτης μονού δίσκου ξηράς εμπλοκής υδραυλικού τύπου κατά προτίμηση. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
2.8 Μετάδοση κίνησης - άξονες 
- Το σύστημα μετάδοσης κίνησης να περιλαμβάνει διπλό διαφορικό για να εξασφαλίζει κίνηση 

και στους τέσσερις (4) τροχούς του οχήματος με λειτουργία ≪Αργό-Γρήγορο≫  κιβώτιο 

υποβιβασμού (TRANSFER CASE) δύο (2) σχέσεων. Ο έλεγχός του (4Χ2 ή 4Χ4) να γίνεται από 

τη θέση του οδηγού είτε μέσω μοχλού επιλογής που βρίσκεται στο δάπεδο του θαλάμου 

οδήγησης και είναι διαφορετικός από το μοχλό της αλλαγής ταχυτήτων είτε μέσω κατάλληλου 

διακόπτη, το όχημα να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες με διαφορικά (όχημα 4Χ4). 

≪Όροςαπαράβατος≫  
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- Ο οπίσθιος άξονας να είναι εξοπλισμένος με σύστημα αναστολής του διαφορισμού των 

τροχών (DIFFERENTIAL LOCK) ή με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης ή άλλο κατάλληλο 

σύστημα που να επιτυγχάνει τον περιορισμό του διαφορισμού 
των τροχών. ≪Όροςεπιθυμητός≫  
 

2.9 Σύστημα διεύθυνσης 
- Θέση τιμονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης. 
- Μηχανισμός με υποβοήθηση. - Ρυθμιζόμενο τιμόνι. 
- Τα ακρόμπαρα και τα ακραξόνια δεν θα παρουσιάζουν οξειδώσεις ρήγματα φθορές που να 

δημιουργούν πρόβλημα ασφάλειας στο φορτηγό αυτοκίνητο. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.10 Σύστημα πέδησης 
Να είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση SERVO. Επί πλέον να 

υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου που να εφαρμόζει στους πίσω τροχούς. Η κύρια πέδηση 

να γίνεται υποχρεωτικά στους μπροστινούς τροχούς με αεριζόμενους δίσκους και στους πίσω 

τροχούς με ταμπούρα ή δίσκους. Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει απαραιτήτως σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.11 Σύστημα ανάρτησης 
- Το σύστημα ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

συνεχούς φόρτωσης του οχήματος και κίνησής του σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες 

περιοχές. - Ενδεικτικά προτείνεται.: Εμπρός – Ανεξάρτητη ανάρτηση με ψαλίδια και σπειροειδή 

ελατήρια. Πίσω – Ημιελλειπτικά φύλλα σούστας ή πιο σύγχρονη μορφή ανάρτησης.≪Να 

δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.12 Τροχοί-ελαστικά 
- Το όχημα να φέρει μονούς τροχούς σε κάθε άξονα (εμπρός και πίσω) Οι ζάντες ''όρος 

επιθυμητός'' να είναι ελαφρού κράματος. Τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι κατάλληλα για την 

κίνηση του οχήματος εντός και εκτός δρόμων. Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι των 

ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών και διαστάσεων. Η μορφή τους να επιτρέπει την χρήση 

αντιολισθητικών αλυσίδων. 
- Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους 

(TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. Να 
είναι μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση, όχι παλαιότερα από 1 ετος. 
- Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προσφορά καινούργιων ελαστικών ''όρος επιθυμητός''. 
- Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους υπόλοιπους του οχήματος, σε 

κατάλληλη βάση στήριξης επί του οχήματος. Η θέση του εφεδρικού τροχού να μην επηρεάζει 

τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος. 
≪Να δοθούνστοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.13 Διατάξεις έλξης ρυμούλκησης 
- Το όχημα να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή 

και χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησης του. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.14 Ηλεκτρικό σύστημα 
- Το ηλεκτρικό σύστημα θα τροφοδοτείται από συσσωρευτή 12 V. Θα έχει ενισχυμένο σύστημα 

εκκίνησης(μπαταρία,δυναμό/μίζα) για ψυχρά κλίματα. Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές 

και απολύτως μονωμένες, αποκλείοντας περίπτωση βραχυκυκλώματος. - Το όχημα θα φέρει 

πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού ενός σύγχρονου οχήματος για την ασφαλή 

κυκλοφορία του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως διατάξεις φωτισμού από φώτα 

πορείας, προβολείς, φωτισμό αλλαγής πορείας (‘’φλας’’) προειδοποίησης (alarm και stop) κτλ. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.15 Οπτική και ηχητική σήμανση 
- Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες Ε.Ε 
- Το όχημα θα φέρει περιστρεφόμενο φάρο 12 volt με λάμπα αλογόνου περίπου 35 w σε 

πορτοκαλί χρώμα σε πλήρη λειτουργία με διακόπτη ελέγχου στο ταμπλό του οχήματος- γίνεται 

δεκτός και φάρος μαγνητικής στήριξης. 
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≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.16 Θάλαμος οδήγησης 
1. Ο θάλαμος οδήγησης να είναι μεταλλικής κατασκευής διπλής καμπίνας. 
2. Να φέρει οπωσδήποτε δύο (2) θύρες σε κάθε πλευρά (με ανοιγόμενα παράθυρα τουλάχιστον 

η μία). 
3. Να είναι εξοπλισμένος με άριστη θερμική και ακουστική μόνωση καθώς και την απαραίτητη 

εσωτερική επένδυση. 
4. Να διαθέτει ελαστικά ταπέτα στις θέσεις οδηγού - συνοδηγού. 
5. Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας,θύρες) να ανταποκρίνονται στις 
Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα. - 
6. Τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή και αγκίστρωση των 

οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα. 
7. Να είναι εξοπλισμένος με ισχυρό σύστημα κλιματισμού (AirCondition) και θέρμανσης 

εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του πλαισίου. 
8. Ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστημα εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. 

Επιθυμητό είναι να έχει ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα. 
9. Να φέρει αλεξήλια και δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες. 
10. Ηχητικό σύστημα ραδιο CD 11 επιθυμητό. Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του 

οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω 

όργανα: 
- Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km). 
- Στροφόμετρο κινητήρα. 
- Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης 
- Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης. 
- Ένδειξη πίεσης ελαίου και θερμοκρασίας κινητήρα. 
- Αναπτήρα. 
- Να διαθέτει συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (SRS) αποτελούμενο τουλάχιστον από 

αερόσακο οδηγού και αερόσακο συνοδηγού. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

 

2.17 Καρότσα οχήματος 
Να είναι μεταχειρισμένη, μεταλλική σε πολλή καλή κατάσταση απαλλαγμένη από σκουριές και 

οξειδώσεις και ''όρος επιθυμητός'' να φέρει επένδυση. Στην οπίσθια πλευρά της, να φέρει 

μεταλλική πόρτα. Να αναφερθούν οι διαστάσεις επιφάνειας φόρτισης (mm)≪Να 

δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.18 Χρωματισμός 
- Ο χρωματισμός του οχήματος να είναι αρίστης ποιότητας σε φούρνο βαφής. Περιμετρικά θα 

υπάρχει κίτρινη γραμμή 10cm και θα αναγράφεται στα πλαϊνά μέρη του οχήματος ΔΗΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.  
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.19 Συνοδευτικός εξοπλισμός 
- Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης χωρητικότητας 2-3 kg, η κατασκευή του οποίου 

να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3 (στο θάλαμο οδήγησης). 
- Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχημα (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο 

στάθμευσης, φαρμακείο, κλπ.). ≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

ΙΙ. ΟΜΑΔΑ Β.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
(Συντελεστής βαρύτητας 30%) 
1.1 Χρόνος και τόπος Παράδοσης – Άδεια κυκλοφορίας. 
- Το προσφερόμενο όχημα θα παραδοθεί σε [ένα (1) μήνα] από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
- Ο τόπος παράδοσης του οχήματος θα είναι στο εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών. 
- Κατά την παράδοση του μηχανήματος, θα πρέπει ο προμηθευτής να προσκομίσει φάκελο με 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να βοηθήσει-όπου απαιτηθεί- τον Δήμο στην έκδοση 

της άδειας κυκλοφορίας. Τα έξοδα βαρύνουν τον Δήμο.  
≪Όρος απαράβατος≫  
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2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
- Το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται τουλάχιστον με ένα (1) έτος εγγύηση καλής 

λειτουργίας. ≪Όρος απαράβατος≫  
 

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
3.1 Τεχνική υποστήριξη-συντήρηση 
- Η περίοδος παροχής τεχνικής υποστήριξης θα έχει χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την 

εγγύηση καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία 

της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 
- Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για 

την παροχή τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής 
βλάβης να είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέρες.  
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

3.2 Ανταλλακτικά 
- Η χρονική διάρκεια για την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλωσίμων να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη. ≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 
 

3.3 Εκπαίδευση 
- Η διάρκεια εκπαίδευσης των οδηγών – χειριστών θα περιλαμβάνει.: 
α. Εξοικείωση με το όχημα 
β. Οδήγηση-χειρισμός του οχήματος 
γ. Περιοδική συντήρησης 
δ. Συνιστώμενα λιπαντικά 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

- Οι διαγωνιζόμενοι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν τις εξής Υπεύθυνες Δηλώσεις.: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο και τόπο παράδοσης του προσφερόμενου οχήματος. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι, κατά την παράδοση το όχημα θα έχει την απαιτούμενη από τις 

κείμενες διατάξεις έγκριση τύπου του αρμόδιου φορέα για την έκδοση της νόμιμης άδειας 

κυκλοφορίας του. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το συγκεκριμένο φορτηγό αυτοκίνητο ανταποκρίνεται στην Ελληνική 

& Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα παραδοθεί με τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα & 

δικαιολογητικά (όπως έγκριση τύπου, πιστοποιητικά τελωνείου, έλεγχος ΚΤΕΟ, κάρτα 

καυσαερίων κτλ) προκειμένου να εκδοθεί η νόμιμη άδεια κυκλοφορίας στην αρμόδια Υπηρεσία. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προβούν σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση 

που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ ή υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα θα παραδοθεί σε πλήρη, σωστή και άριστη λειτουργία, με 

γενικό servis (λάδια, φίλτρα, υγρά, ιμάντες κτλ) το οποίο θα αναγραφεί και θα υπογραφεί στο 

βιβλιαράκι συντήρησης του οχήματος. ≪Όροςαπαράβατος≫  
7 - Οι διαγωνιζόμενοι προμηθευτές να προσκομίσουν έντυπα – φυλλάδια- prospectus κτλ που 

να επαληθεύουν τα στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς στην 
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
8.Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. 
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
 

(Να συμπληρωθεί με ποινή αποκλεισμού) 
 

Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου (αγροτικό) 4χ4  
διπλής καμπίνας με καρότσα 

  

1.  Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής του οχήματος   
2.  Μεταξόνιο πλαισίου σε χιλιοστά   
3.  Μέγιστο μήκος οχήματος σε χιλιοστά   
4.  Ελάχιστο ύψος από το έδαφος σε χιλιοστά   
5.  Μέγιστο πλάτος σε χιλιοστά   
6.  Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος (αναφέρετε σε κιλά ή τόνους)   
7.  Χιλιόμετρα που έχει διανύσει (αναφέρετε χιλιόμετρα)   
Κινητήρας   
1.  Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, κυβισμός   
2.  Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών   
3.  Μέγιστη ροπή στρέψης σε Kgm και DIN, αριθμός στροφών   
4.  Κατανάλωση καυσίμου σε lt /100 χλμ (κύκλος πόλης)   
5.  Καύσιμο κινητήρα.   
6.  Εκπομπή καυσαερίων ικανοποίηση οδηγίας Euro (αναφέρετε νούμερο)   
7.  Ύπαρξη υπερπληρωτή ΝΑΙ, ΟΧΙ   
8.  Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (αναφέρετε νούμερο σε λίτρα)   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ   
1.  Χωρητικότητα μπαταρίας σε Ah  
2.  Ισχύς εναλλακτήρα σε Ah  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ   
1.  Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ των πεζοδρομίων   
2.  Τύπος Κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό, Αυτόματο   
3.  Υδραυλικό σύστημα χειρισμού ΝΑΙ, ΟΧΙ   
4.  Διάμετρος δίσκου συμπλέκτη (αναφέρετε σε χιλιοστά)   
5.  α) Αριθμός βαθμίδων   
6.  β) Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων   

7.  Τελική ταχύτητα του οχήματος σε KM/h   
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ   
1.  Δισκόφρενα εμπρός ΝΑΙ, ΟΧΙ   
2.  Δισκόφρενα πίσω ΝΑΙ, ΟΧΙ   
3.  Ταμπούρα πίσω ΝΑΙ, ΟΧΙ   
4.  Έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ΝΑΙ, ΟΧΙ   
5.  Συνεργάζεται με σύστημα ηλεκτρονικού κατανεμητή της πέδησης (EBD), ASR ΝΑΙ, 

ΟΧΙ  
 

6.  Έχει σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (BrakeAssist) ΝΑΙ, 

ΟΧΙ  
 

7.  Έχει μπλοκέ διαφορικό ΝΑΙ, ΟΧΙ   
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΤΡΟΧΟΙ   
1.  Περιγραφή συστήματος ανάρτησης   
2.  Μονοί τροχοί στον εμπρόσθιο άξονα ΝΑΙ, ΟΧΙ  

3.  Ελαστικά πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από της παραδόσεως του 

οχήματος) ΝΑΙ, ΟΧΙ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

1.  Έχει σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer) ΝΑΙ, ΟΧΙ  

2.  Πόσους αερόσακους έχει το όχημα και σε ποια θέση βρίσκονται (αναφέρετε)  

3.  Έχει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων ΝΑΙ, ΟΧΙ  

4.  Έχει πλευρικές μπάρες στις πόρτες ΝΑΙ, ΟΧΙ  
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5.  Έχει προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free. ΝΑΙ, ΟΧΙ  

6.  Έχει συναγερμό. ΝΑΙ, ΟΧΙ  

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  

1.  Έχει ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑΙ, ΟΧΙ  

2. Έχει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό ΝΑΙ, ΟΧΙ  

3.  Έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες ΝΑΙ, ΟΧΙ  

4.  Έχει θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες ΝΑΙ, ΟΧΙ  

5.  Έχει αυτόματο κλιματισμό με ρύθμιση θερμοκρασίας από τον επιβαίνοντα ΝΑΙ, ΟΧΙ  

6.  Έχει Air-condition ΝΑΙ, ΟΧΙ 

7.  Έχει φίλτρο γύρης ΝΑΙ, ΟΧΙ  

8.  Έχει ηχεία εγκατεστημένα και κεραία ΝΑΙ, ΟΧΙ  

9  Έχει υδραυλικό τιμόνι ΝΑΙ, ΟΧΙ  

10  Τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος ΝΑΙ, ΟΧΙ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ  

1.  Στροφόμετρο ΝΑΙ, ΟΧΙ  

2.  Ένδειξη ώρας ΝΑΙ, ΟΧΙ  

3.  Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας ΝΑΙ, ΟΧΙ  

4.  Ένδειξη κατανάλωσης ΝΑΙ, ΟΧΙ  

5.  Υπενθύμιση αναμένων φώτων και ανοικτής πόρτας ΝΑΙ, ΟΧΙ  

6.  Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου ΝΑΙ, ΟΧΙ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

1.  Πλαφονιέρα φωτισμού 3 θέσεων ΝΑΙ, ΟΧΙ  

2.  Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας / νύχτας ΝΑΙ, ΟΧΙ  

3.  Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού ΝΑΙ, ΟΧΙ  

4.  Ντουλαπάκι στην πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά ΝΑΙ, 

ΟΧΙ  5.  Έχει Ράδιο CD ΝΑΙ, ΟΧΙ  

6.  Χειρολαβές ουρανού ΝΑΙ, ΟΧΙ  

7.  Πατάκια. ΝΑΙ, ΟΧΙ  
  

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
Αναφέρεται αναλυτικά τα είδη που θα συνοδεύουν το όχημα όπως πυροσβεστήρας, 

φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, εργαλεία, ρεζέρβα, εγχειρίδια στα ελληνικά ή αγγλικά 

κ.λ.π.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ 
 

Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου (αγροτικό) 4χ4  
διπλής καμπίνας με καρότσα   

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
/ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1 Ετος κατασκευής 
χιλιόμετρα 
4χ4 
Διπλή καμπίνα 
Πόρτες 

>=2012 
<= 100.000 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ  
2+2 

  

2 Τελική Ταχύτητα χλμ/ω 
Επιτάχυνση (0-65 ή 0-100) 
Αναρρίχηση πλήρες φορτίο 

 

 

 

  

3 Μηκος/πλάτος/ύψος 
Απόσταση από έδαφος 
ακτίνα στροφής 

   

4 Μικτό βάρος 
Ωφέλιμο βάρος 
φορτίο εμπρός / πίσω 

1800-3100 Κγρ 
1000 κγρ περίπου 
 

  

5 Κινητήρας 
Κυβισμός 
Ισχύς 

DIESEL >=EURO 

5 
2200-2500 cc 
>=135 PS 

  

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

Δεξαμενή καυσίμου 
 

Ταχύτητες 
 

Διπλό διαφορικό 4χ4  
 

Υδραυλικό τιμόνι 
 

Υδραυλικά φρένα-ABS 

>= 50 λιτ 
 

5 ή 6  +1 
 

ΝΑΙ 
 

NAI 
 

NAI 

  

11 Ανάρτηση Ψαλίδια-ελατήρια 
Σούστα 

  

12  
 

13 
 

14 
 

15 

Ελαστικά   
 

Αγγιστρο ρυμούλκησης 
 

Μπαταρία 
 

Φάρος 

ETRTO,  <1 έτος 
 

ΝΑΙ 
 

12 V 
 

ΝΑΙ 

  

16 Ζώνες 
σύστημα κλιματισμού 
ραδιο CD 
αερόσακοι 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
2 

  

17 Διάσταση καρότσας    
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18 Χρώμα    

19 Παρελκόμενα 
εργαλεία, πυροσβεστήρας 
φαρμακείο, τρίγωνο 
φάρος 
βιβλίο συντήρησης 

 

ΝΑΙ / ΝΑΙ 
ΝΑΙ / ΝΑΙ 
ΝΑΙ / ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

20 Χρόνος παράδοσης 
Εγγύηση 

<=30 μέρες 
>= 1 έτος 

  

21 Ανταλλακτικά για 
Πλησιέστερο συνεργείο 

> 10 ετη 
Νομός Ιωαννίνων 

  

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου (αγροτικό) 4χ4  
διπλής καμπίνας με καρότσα   

 
 ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 

Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
      ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

      ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής 
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο 

     % 100-12041   

1. Είδος περιγραφή, στοιχεία 
οχήματος, πλαίσιο, επιδόσεις 
οχήματος, διαστάσεις 
οχήματος, βάρη οχήματος, 
χρωματισμός 1.1-1.2-2.1-2.2-
2.3-2.4-2.18 

8% 

100-120   

2.Κινητήρας, δεξαμενή 
καυσίμου 2.5-2.6 

8% 
100-120   

3.Κιβώτιο ταχυτήτων – 
συμπλέκτης –μετάδοση 
κίνησης – άξονες 2.7-2.8 

7% 
100-120   

4.Σύστημα διεύθυνσης 2.9 6% 100-120   

5.Σύστημα πέδησης 2.10 6%    

6.Σύστημα ανάρτησης 2.11 6%    

7.Τροχοί-ελαστικά, δατάξεις 
έλξης Ρυμούλκησης  2.12-
2.13 

3% 
   

8.Ηλεκτρικό σύστημα,οπτική 
και ηχητική σήμανση  2.14-
2.15 

3% 
   

9.Θάλαμος οδήγησης  2.16 5% 100-120   

10.Καρότσα οχήματος    2.17 
5% 

100-120   

11.Συνοδευτικός εξοπλισμός    
2.19 3% 

100-120   

12.Ετος κατασκευής-
Διανυθέντα χιλιομετρα 10% 

100-120   

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄= 

 

                                                 
41 
   Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ( άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 
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ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%  

 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, όροι παράδοσης, παροχή εγγύησης 
     

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
     ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

    
ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής  
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο ) 

1.Χρόνος παράδοσης. 
Εγγύησης καλής λειτουργίας.  

 
    10  % 

 
100-120 

  

2.Παροχή ανταλλακτικών, 
Κοστολόγιο, Αποδεδειγμένη 
επάρκεια ανταλλακτικών του 
συγκεκριμένου μοντέλου.  

    
    10 % 

 
100-120 

  

3.Παροχή service: Τεχνική 
βοήθεια εκ μέρους του 
προμηθευτή.   
(εκπαίδευση, εντυπα) 

   
   10% 

 
100-120 

  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ=  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ +  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄    =        
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1.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Δ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  4χ2 (ΑΠΛΟ)  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ  € ΣΥΝΟΛΟ € 

1 Προμήθεια 

Μεταχειρισμένου 

αγροτικού 

αυτοκινήτου 4χ2 

με 1  καμπίνα , που 

πληροί τα ελάχιστα 

υποχρεωτικά 

σημεία της 

τεχνικής 

περιγραφής.   

1 16.129,03 € 16.129,03 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    16.129,03 € 

ΦΠΑ 24%              3.870,97 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        20.000,00 € 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4χ2 ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑ (ΑΠΛΟ) και προορίζεται για την κάλυψη αναγκών 

του Δήμου Ιωαννιτών, για να χρησιμοποιηθούν σε ανάγκες για εργασίες – οδοφωτισμού, 

καθαρισμούς δρόμων, κοπή κλαδιών, μεταφορά προσωπικού κ.λ.π.  
 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 16.129,03 € 

χωρίς Φ.Π.Α. (20.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%). Θα βαρύνει τον Κ.Α.20.7132.001 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους2018 και CPV: 34131000-4.  
 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  

(συμφερότερη προσφορά) προσφορά (αρ. 86 του Ν.4412/2016) βάσει των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι πού περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι 

που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα πού ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη 

διακήρυξη.  
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε όχημα εφοδιασμένο με πινακίδες οχήματος, το οποίο 

θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου στα Ιωάννινα και θα πληροί τους όρους πού θέτει η 

τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.  
3. Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης 

φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, 

δασμών κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος πού απαιτείται για 

την ανωτέρω προμήθεια. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής 

λειτουργίας, των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα 

χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος 

εκπαίδευσης του προσωπικού, όπως και κάθε άλλης δαπάνη που προκύπτει από τη διακήρυξη ή 

την προσφορά του προμηθευτή.  
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4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης 

του οχήματος στα Ιωάννινα, ελεύθερο βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης 

και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.  
 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο έτους κατασκευής .: ≥ του 2012, τύπου αγροτικό 4Χ2 

, με καρότσα, καύσιμο πετρέλαιο, το οποίο πρέπει να είναι σε πολλή καλή κατάσταση, να είναι 

στιβαρής κατασκευής, να διαθέτει άρτια λειτουργική ικανότητα με διανυθέντα χιλιόμετρα 

μέχρι 100.000,  με κινητήρα Κυβισμός .: 2200-2500cm3 , Ισχύς.: ≥ 115 PS, που θα πληροί 

τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμο προς λειτουργία, ελεύθερο 

από κάθε βάρος, με κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκατοστών και στις δύο πλευρές κατά μήκος 

του οχήματος, διακριτική επιγραφή του Δήμου  
 

Τιμή εφαρμογής: 16.129,03 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α 24%. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ  
 

1.1 Είδος περιγραφή  
Πρόκειται για μεταχειρισμένο φορτηγό αυτοκίνητο έτους κατασκευής .: ≥ του 2012, με 

διανυθέντα χιλιόμετρα μέχρι 100.000, τύπου αγροτικό 4Χ2 με απλή καμπίνα, με καρότσα, 

καύσιμο πετρέλαιο, το οποίο πρέπει να είναι σε πολλή καλή κατάσταση, να είναι στιβαρής 

κατασκευής, να διαθέτει άρτια λειτουργική ικανότητα, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες 

του Δήμου. 
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο και ικανό για φόρτωση και μεταφορά. Επίσης θα πρέπει να είναι 

σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα από τη σχετική ελληνική & ευρωπαϊκή νομοθεσία 

προκειμένου να μπορεί να εκδώσει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Το υπό προμήθεια φορτηγό αυτοκίνητο θα είναι αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή που να 

αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό 

απόθεμα ανταλλακτικών. ≪Όροςαπαράβατος≫  
1.2. Στοιχεία οχήματος 
Να δοθούν στοιχεία - έτους κατασκευής, εργοστασίου κατασκευής, εμπορικής ονομασίας & 

τύπου του προσφερόμενου οχήματος. ≪Όροςαπαράβατος≫  
1.3 Έγκριση τύπου 
Το όχημα κατά την παράδοση θα έχει την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις έγκριση 

τύπου του αρμόδιου φορέα για την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας 
του. Για το σκοπό αυτό ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την ανάλογη 

Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. ΙΙΙ Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς). ≪Όροςαπαράβατος≫  
 

2. ΕΙΔΙΚΑ 
2.1 Πλαίσιο 
Το πλαίσιο να είναι μεταχειρισμένο, να βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση, να διαθέτει άρτια 

λειτουργική ικανότητα, να είναι 4Χ2 (τύπου αγροτικό), καύσιμο κίνησης πετρέλαιο, με μια 

πόρτα σε κάθε πλευρά. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει το θάλαμο οδήγησης και χωριστά την 

μεταλλική καρότσα. Στην οπίσθια πλευρά της καρότσας να φέρει μεταλλική πόρτα. Ο 

προσφερόμενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που προορίζεται.  
 

2.2 Επιδόσεις οχήματος 
Οι επιδόσεις του οχήματος με πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιμότητας) να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν οχήματα του συγκεκριμένου τύπου. 
Να αναφερθούν.: 
- Τελική Ταχύτητα (Km/h) 
- Επιτάχυνση από 0-65 (Km/h) ή 0-100 (km/h) 
- Δυνατότητα αναρρίχησης σε κλίση του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.3 Διαστάσεις οχήματος 
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Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος (σε κατάσταση οδήγησης) να διατηρηθούν όσο είναι 

πρακτικά δυνατό περιορισμένες, ώστε να καθιστούν το όχημα ευέλικτο να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν οχήματα του συγκεκριμένου τύπου. 
Να αναφερθούν.: 
- Ολικό μήκος (mm) /  Ολικό πλάτος (mm) /  Ολικό ύψος (mm) 
- Μεταξόνιο (mm) 
- Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 
- ακτίνα στροφής 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.4 Βάρη οχήματος 
- Η μικτή έμφορτη μάζα (GLM–grossladenBase) του οχήματος να είναι άνω των 1800Kg και 

έως 3100Kg ώστε η κλάση ταξινόμησης και προσδιορισμού να ανταποκρίνεται σε οχήματα 

κατηγορίας Ν1G που εντάσσεται το όχημα. 
- Το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κατασκευαστή μικτό βάρος του οχήματος (PTLM – 

permissibletotalladenmass ή GVWR – grossvehicleweightrating) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 

τη μικτή έμφορτη μάζα (GLM) του οχήματος. 
- Μέγιστο Ωφέλιμο φορτίο (kg) το δυνατόν μεγαλύτερο και άνω 1000 Κg. 
- Η κατανομή των φορτίων στους άξονες του οχήματος να είναι τέτοια που να επιτυγχάνει την 

ασφαλή οδική συμπεριφορά του. 
- Η διαφορά των φορτίων μεταξύ των τροχών κάθε άξονα το δυνατόν μικρότερη. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 
2.5 Κινητήρας 
Ο κινητήρας να είναι DIESEL αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5 σύμφωνα με 

τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, 4/χρονος, μεγάλου κυβισμού, υδρόψυκτος από τους πλέον 

εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας στην Ελλάδα για να είναι 

εξασφαλισμένη η οικονομική και εύκολη εύρεση ανταλλακτικών. Η συμπίεση του κινητήρα θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εργοστασίου κατασκευής. Κατά προτίμηση να 

έχει σύστημα απ΄ ευθείας εγχύσεως καυσίμου, με δυνατότητα εύκολης επισκευής και 

συντήρησης και να διαθέτει υπερπληρωτή (turbo) και σύστημα ενδιάμεσης ψύξης. Η πίεση 

λαδιού θα είναι η προβλεπόμενη από το εργοστάσιο κατασκευής του κινητήρα. Τα επίπεδα 

εκπομπής καυσαερίων να ικανοποιούν την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το ψυγείο με την κυψέλη να είναι σε άριστη κατάσταση.  
Να αναφερθεί η μέση κατανάλωση συνδυασμένου κύκλου (lit/100Km) και ροπή. 
- Κυβισμός .: 2200-2500cm3 
- Ισχύς.: ≥ 115 PS 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.6 Δεξαμενή καυσίμου 
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου ≥ 50 Lit.  
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.7 Κιβώτιο ταχυτήτων – συμπλέκτης 
- Κιβώτιο ταχυτήτων με τουλάχιστον τέσσερις (4) συγχρονισμένων ταχυτήτων 

εμπροσθοπορείας και μία (1) σχέση οπισθοπορείας και μοχλό επιλογής στο δάπεδο του 

θαλάμου οδήγησης. 
- Ο συμπλέκτης μονού δίσκου ξηράς εμπλοκής υδραυλικού τύπου κατά προτίμηση. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.8 Μετάδοση κίνησης - άξονες 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.9 Σύστημα διεύθυνσης 
- Θέση τιμονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης. 
- Μηχανισμός με υποβοήθηση. - Ρυθμιζόμενο τιμόνι. 
- Τα ακρόμπαρα και τα ακραξόνια δεν θα παρουσιάζουν οξειδώσεις ρήγματα φθορές που να 

δημιουργούν πρόβλημα ασφάλειας στο φορτηγό αυτοκίνητο. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
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2.10 Σύστημα πέδησης 
Να είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό. Επί πλέον να υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου που να 

εφαρμόζει στους πίσω τροχούς. Η κύρια πέδηση να γίνεται υποχρεωτικά στους μπροστινούς 

τροχούς με δίσκους και στους πίσω τροχούς με ταμπούρα ή δίσκους. Το σύστημα πέδησης να 

περιλαμβάνει απαραιτήτως σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).  
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.11 Σύστημα ανάρτησης 
- Το σύστημα ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

συνεχούς φόρτωσης του οχήματος και κίνησής του σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες 

περιοχές. - Ενδεικτικά προτείνεται.: Εμπρός – Ανεξάρτητη ανάρτηση με ψαλίδια και σπειροειδή 

ελατήρια. Πίσω – Ημιελλειπτικά φύλλα σούστας ή πιο σύγχρονη μορφή ανάρτησης. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.12 Τροχοί-ελαστικά 
- Το όχημα να φέρει μονούς τροχούς σε κάθε άξονα (εμπρός και πίσω). Οι ζάντες ''όρος 

επιθυμητός'' να είναι ελαφρού κράματος. Τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι κατάλληλα για την 

κίνηση του οχήματος εντός και εκτός δρόμων. Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι των 

ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών και διαστάσεων. Η μορφή τους να επιτρέπει την χρήση 

αντιολισθητικών αλυσίδων. 
- Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους 

(TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. Να είναι μεταχειρισμένα σε 

καλή κατάσταση, όχι παλαιότερα από 1 ετος. 
- Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προσφορά καινούργιων ελαστικών ''όρος επιθυμητός''. 
- Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους υπόλοιπους του οχήματος, σε 

κατάλληλη βάση στήριξης επί του οχήματος. Η θέση του εφεδρικού τροχού να μην επηρεάζει 

τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος. 
≪Ναδοθούνστοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.13 Διατάξεις έλξης ρυμούλκησης 
- Το όχημα να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή 

και χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησης του. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.14 Ηλεκτρικό σύστημα 
- Το ηλεκτρικό σύστημα θα τροφοδοτείται από συσσωρευτή 12 V. Θα έχει ενισχυμένο σύστημα 

εκκίνησης(μπαταρία,δυναμό/μίζα) για ψυχρά κλίματα. Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές 

και απολύτως μονωμένες, αποκλείοντας περίπτωση βραχυκυκλώματος. - Το όχημα θα φέρει 

πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού ενός σύγχρονου οχήματος για την ασφαλή 

κυκλοφορία του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως διατάξεις φωτισμού από φώτα 

πορείας, προβολείς, φωτισμό αλλαγής πορείας (‘’φλας’’) προειδοποίησης (alarm και stop) κτλ. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.15 Οπτική και ηχητική σήμανση 
- Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες Ε.Ε 
- Το όχημα θα φέρει περιστρεφόμενο φάρο 12 volt με λάμπα αλογόνου περίπου 35 w σε 

πορτοκαλί χρώμα σε πλήρη λειτουργία με διακόπτη ελέγχου στο ταμπλό του οχήματος- γίνεται 

δεκτός και φάρος μαγνητικής στήριξης. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.16 Θάλαμος οδήγησης 
1. Ο θάλαμος οδήγησης να είναι μεταλλικής κατασκευής. Να φέρει μια (1) θύρα σε κάθε 

πλευρά με ανοιγόμενα παράθυρα. 
2. Να είναι εξοπλισμένος με άριστη θερμική και ακουστική μόνωση καθώς και την απαραίτητη 

εσωτερική επένδυση. 
4. Να διαθέτει ελαστικά ταπέτα στις θέσεις οδηγού - συνοδηγού. 
5. Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας,θύρες) να ανταποκρίνονται στις 
Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα. - 
6. Τα καθίσματα να είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή και αγκίστρωση των 

οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα. 
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7. Να είναι εξοπλισμένος με ισχυρό σύστημα κλιματισμού (AirCondition) και θέρμανσης 

εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του πλαισίου. 
8. Ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστημα εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. 

Επιθυμητό είναι να έχει ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα. 
9. Να φέρει αλεξήλια και δύο (2) εξωτερικούς καθρέπτες. 
10. Ηχητικό σύστημα ραδιο CD 11 επιθυμητό. Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του 

οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω 

όργανα: 
- Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km). 
- Στροφόμετρο κινητήρα. 
- Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης 
- Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης. 
- Ένδειξη πίεσης ελαίου και θερμοκρασίας κινητήρα. 
- Αναπτήρα. 
- Να διαθέτει συμπληρωματικό σύστημα συγκράτησης (SRS) αποτελούμενο τουλάχιστον από 

αερόσακο οδηγού και αερόσακο συνοδηγού. 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.17 Καρότσα οχήματος 
Να είναι μεταχειρισμένη, μεταλλική σε πολλή καλή κατάσταση απαλλαγμένη από σκουριές και 

οξειδώσεις και ''όρος επιθυμητός'' να φέρει επένδυση. Στην οπίσθια πλευρά της, να φέρει 

μεταλλική πόρτα. Να αναφερθούν οι διαστάσεις επιφάνειας φόρτισης (mm) ≪Να δοθούν 

στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.18 Χρωματισμός 
- Ο χρωματισμός του οχήματος να είναι αρίστης ποιότητας σε φούρνο βαφής. Περιμετρικά θα 

υπάρχει κίτρινη γραμμή 10cm και θα αναγράφεται στα πλαϊνά μέρη του οχήματος ΔΗΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.  
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

2.19 Συνοδευτικός εξοπλισμός 
- Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης χωρητικότητας 2-3 kg, η κατασκευή του οποίου 

να ανταποκρίνεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ-3 (στο θάλαμο οδήγησης). 
- Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχημα (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο 

στάθμευσης, φαρμακείο, κλπ.). ≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
ΙΙ. ΟΜΑΔΑ Β.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
(Συντελεστής βαρύτητας 30%) 
1.1 Χρόνος και τόπος Παράδοσης – Άδεια κυκλοφορίας. 
- Το προσφερόμενο όχημα θα παραδοθεί σε [ένα (1) μήνα] από την υπογραφή της 

σύμβασης. 
- Ο τόπος παράδοσης του οχήματος θα είναι στο εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών. 
- Κατά την παράδοση του μηχανήματος, θα πρέπει ο προμηθευτής να προσκομίσει φάκελο με 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να βοηθήσει-όπου απαιτηθεί- τον Δήμο στην έκδοση 

της άδειας κυκλοφορίας. Τα έξοδα βαρύνουν τον Δήμο.  
≪Όροςαπαράβατος≫  
 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
- Το προσφερόμενο όχημα θα καλύπτεται τουλάχιστον με ένα (1) έτος εγγύηση καλής 

λειτουργίας. ≪Όροςαπαράβατος≫  
 

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
3.1 Τεχνική υποστήριξη-συντήρηση 
- Η περίοδος παροχής τεχνικής υποστήριξης θα έχει χρονική διάρκεια, ώστε μαζί με την 

εγγύηση καλής λειτουργίας, να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία 

της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 
- Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την μετάβαση στον τόπο λειτουργίας του εξοπλισμού για 

την παροχή τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης της τεχνικής 
βλάβης να είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέρες.  
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
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3.2 Ανταλλακτικά 
- Η χρονική διάρκεια για την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλωσίμων να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη. ≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση 
 

3.3 Εκπαίδευση 
- Η διάρκεια εκπαίδευσης των οδηγών – χειριστών θα περιλαμβάνει.: 
α. Εξοικείωση με το όχημα 
β. Οδήγηση-χειρισμός του οχήματος 
γ. Περιοδική συντήρησης 
δ. Συνιστώμενα λιπαντικά 
≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫  
 

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

- Οι διαγωνιζόμενοι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν τις εξής Υπεύθυνες Δηλώσεις.: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο και τόπο παράδοσης του προσφερόμενου οχήματος. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι, κατά την παράδοση το όχημα θα έχει την απαιτούμενη από τις 

κείμενες διατάξεις έγκριση τύπου του αρμόδιου φορέα για την έκδοση της νόμιμης άδειας 

κυκλοφορίας του. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος. 
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το συγκεκριμένο φορτηγό αυτοκίνητο ανταποκρίνεται στην Ελληνική 

& Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα παραδοθεί με τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

&δικαιολογητικά (όπως έγκριση τύπου, πιστοποιητικά τελωνείου, έλεγχος ΚΤΕΟ, κάρτα 

καυσαερίων κτλ) προκειμένου να εκδοθεί η νόμιμη άδεια κυκλοφορίας στην αρμόδια Υπηρεσία. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προβούν σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση 

που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ ή υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα θα παραδοθεί σε πλήρη, σωστή και άριστη λειτουργία, με 

γενικό servis (λάδια, φίλτρα, υγρά, ιμάντες κτλ) το οποίο θα αναγραφεί και θα υπογραφεί στο 

βιβλιαράκι συντήρησης του οχήματος. 
≪Όροςαπαράβατος≫  
7 - Οι διαγωνιζόμενοι προμηθευτές να προσκομίσουν έντυπα – φυλλάδια- prospectus κτλ που 

να επαληθεύουν τα στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς στην 
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ≪Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση≫ . 
8. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. 
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
 

(Να συμπληρωθεί με ποινή αποκλεισμού) 
 

 

Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου (αγροτικό) 4χ2  
με καρότσα 

 

1.  Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής του οχήματος   

2.  Μεταξόνιο πλαισίου σε χιλιοστά   

3.  Μέγιστο μήκος οχήματος σε χιλιοστά   

4.  Ελάχιστο ύψος από το έδαφος σε χιλιοστά   

5.  Μέγιστο πλάτος σε χιλιοστά   

6.  Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος (αναφέρετε σε κιλά ή τόνους)   

7.  Χιλιόμετρα που έχει διανύσει (αναφέρετε χιλιόμετρα)   

Κινητήρας   

1.  Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, κυβισμός   

2.  Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών   

3.  Μέγιστη ροπή στρέψης σε Kgm και DIN, αριθμός στροφών   

4.  Κατανάλωση καυσίμου σε lt /100 χλμ (κύκλος πόλης)   

5.  Καύσιμο κινητήρα.   

6.  Εκπομπή καυσαερίων ικανοποίηση οδηγίας Euro (αναφέρετε νούμερο)   

7.  Ύπαρξη υπερπληρωτή ΝΑΙ, ΟΧΙ   

8.  Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (αναφέρετε νούμερο σε λίτρα)   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ   

1.  Χωρητικότητα μπαταρίας σε Ah  

2.  Ισχύς εναλλακτήρα σε Ah  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ   

1.  Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ των πεζοδρομίων   

2.  Τύπος Κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό, Αυτόματο   

3.  Υδραυλικό σύστημα χειρισμού ΝΑΙ, ΟΧΙ   

4.  Διάμετρος δίσκου συμπλέκτη (αναφέρετε σε χιλιοστά)   

5.  α) Αριθμός βαθμίδων   

6.  β) Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων   

7.  Τελική ταχύτητα του οχήματος σε KM/h   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ   

1.  Δισκόφρενα εμπρός ΝΑΙ, ΟΧΙ   

2.  Δισκόφρενα πίσω ΝΑΙ, ΟΧΙ   

3.  Ταμπούρα πίσω ΝΑΙ, ΟΧΙ   

4.  Έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ΝΑΙ, ΟΧΙ   

5.  Συνεργάζεται με σύστημα ηλεκτρονικού κατανεμητή της πέδησης (EBD), ASR ΝΑΙ, 

ΟΧΙ  
 

6.  Έχει σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (BrakeAssist) ΝΑΙ, 

ΟΧΙ  
 

7.  Έχει μπλοκέ διαφορικό ΝΑΙ, ΟΧΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΤΡΟΧΟΙ   

1.  Περιγραφή συστήματος ανάρτησης   

2.  Μονοί τροχοί στον εμπρόσθιο άξονα ΝΑΙ, ΟΧΙ  

3.  Ελαστικά πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από της παραδόσεως του 

οχήματος) ΝΑΙ, ΟΧΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

1.  Έχει σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer) ΝΑΙ, ΟΧΙ  

2.  Πόσους αερόσακους έχει το όχημα και σε ποια θέση βρίσκονται (αναφέρετε)  

3.  Έχει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Έχει πλευρικές μπάρες στις πόρτες ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Έχει προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free. ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Έχει συναγερμό. ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  





- 96 -  

1.  Έχει ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑΙ, ΟΧΙ  
2. Έχει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Έχει θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Έχει αυτόματο κλιματισμό με ρύθμιση θερμοκρασίας από τον επιβαίνοντα ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Έχει Air-condition ΝΑΙ, ΟΧΙ 
7.  Έχει φίλτρο γύρης ΝΑΙ, ΟΧΙ  
8.  Έχει ηχεία εγκατεστημένα και κεραία ΝΑΙ, ΟΧΙ  
9  Έχει υδραυλικό τιμόνι ΝΑΙ, ΟΧΙ  
10  Τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ  
1.  Στροφόμετρο ΝΑΙ, ΟΧΙ  
2.  Ένδειξη ώρας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Ένδειξη κατανάλωσης ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Υπενθύμιση αναμένων φώτων και ανοικτής πόρτας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
1.  Πλαφονιέρα φωτισμού 3 θέσεων ΝΑΙ, ΟΧΙ  
2.  Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας / νύχτας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Ντουλαπάκι στην πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά ΝΑΙ, 

ΟΧΙ  
5.  Έχει Ράδιο CD ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Χειρολαβές ουρανού ΝΑΙ, ΟΧΙ  
7.  Πατάκια. ΝΑΙ, ΟΧΙ  
 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
Αναφέρεται αναλυτικά τα είδη που θα συνοδεύουν το όχημα όπως πυροσβεστήρας, 

φαρμακείο, τρίγωνο βλαβών, εργαλεία, ρεζέρβα, εγχειρίδια στα ελληνικά ή αγγλικά 

κ.λ.π.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ’ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  4χ2 (ΑΠΛΟ)   
 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
/ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1 Ετος κατασκευής 
χιλιόμετρα 
Πόρτες 

>=2012 
<= 100.000 
2 

  

2 Τελική Ταχύτητα χλμ/ω 
Επιτάχυνση (0-65 ή 0-100) 
Αναρρίχηση πλήρες φορτίο 

% 

 

 

 

  

3 Μηκος/πλάτος/ύψος 
Απόσταση από έδαφος 
ακτίνα στροφής 

   

4 Μικτό βάρος 
Ωφέλιμο βάρος 
φορτίο εμπρός / πίσω 

1800-3100 Κγρ 
1000 κγρ περίπου 
 

  

5 Κινητήρας 
Κυβισμός 
Ισχύς 

DIESEL >=EURO 

5 
2200-2500 cc 
>=115 PS 

  

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

Δεξαμενή καυσίμου 
 

Ταχύτητες 
 

Σύστημα μετάδοσης 
 

Υδραυλικό τιμόνι 
 

Υδραυλικά φρένα-ABS 

>= 50 λιτ 
 

5  +1 
 

 

 

NAI 
 

NAI 

  

11 Ανάρτηση Ψαλίδια-ελατήρια 
Σούστα 

  

12  
 

13 
 

14 
 

15 

Ελαστικά   
 

Αγγιστρο ρυμούλκησης 
 

Μπαταρία 
 

Φάρος 

ETRTO,  <1 έτος 
 

ΝΑΙ 
 

12 V 
 

ΝΑΙ 

  

16 Ζώνες 
σύστημα κλιματισμού 
ραδιο CD 
αερόσακοι 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
2 

  

17 Διάταση καρότσας    

18 Χρώμα    

19 Παρελκόμενα 
εργαλεία, πυροσβεστήρας 
φαρμακείο, τρίγωνο 

 

ΝΑΙ / ΝΑΙ 
ΝΑΙ / ΝΑΙ 
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φάρος 
βιβλίο συντήρησης 

ΝΑΙ / ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

20 Χρόνος παράδοσης 
Εγγύηση 

<=30 μέρες 
>= 1 έτος 

  

21 Ανταλλακτικά για 
Πλησιέστερο συνεργείο 

> 10 ετη 
Νομός Ιωαννίνων 

  

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  4χ2 (ΑΠΛΟ)   
 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 
Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
      ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

      ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής 
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο 

     % 100-12042   

1. Είδος περιγραφή, στοιχεία 
οχήματος, πλαίσιο, επιδόσεις 
οχήματος, διαστάσεις 
οχήματος, βάρη οχήματος, 
χρωματισμός 1.1-1.2-2.1-2.2-
2.3-2.4-2.18 

8% 

100-120   

2. Κινητήρας, δεξαμενή 
καυσίμου 2.5-2.6 

8% 
100-120   

3. Κιβώτιο ταχυτήτων – 
συμπλέκτης –μετάδοση 
κίνησης – άξονες 2.7-2.8 

7% 
100-120   

4. Σύστημα διεύθυνσης 2.9 6% 100-120   

5. Σύστημα πέδησης 2.10 6%    

6. Σύστημα ανάρτησης 2.11 6%    

7. Τροχοί-ελαστικά, δατάξεις 
έλξης Ρυμούλκησης  2.12-
2.13 

3% 
   

8. Ηλεκτρικό σύστημα,οπτική 
και ηχητική σήμανση  2.14-
2.15 

3% 
   

9. Θάλαμος οδήγησης  2.16 5% 100-120   

10. Καρότσα οχήματος    
2.17 5% 

100-120   

11. Συνοδευτικός εξοπλισμός    
2.19 3% 

100-120   

12. Ετος κατασκευής-
Διανυθέντα χιλιομετρα 10% 

100-120   

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄= 

 

                                                 
42 
   Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ( άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 
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ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%  

 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, όροι παράδοσης, παροχή εγγύησης 
     

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
     ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

    
ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής  
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο ) 

1.Χρόνος παράδοσης. 
Εγγύησης καλής λειτουργίας.  

 
    10  % 

 
100-120 

  

2.Παροχή ανταλλακτικών, 
Κοστολόγιο, Αποδεδειγμένη 
επάρκεια ανταλλακτικών του 
συγκεκριμένου μοντέλου.  

    
    10 % 

 
100-120 

  

3.Παροχή service: Τεχνική 
βοήθεια εκ μέρους του 
προμηθευτή.   
(εκπαίδευση, εντυπα) 

   
   10% 

 
100-120 

  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ=  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ +  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄    =        
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1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ  € ΣΥΝΟΛΟ € 

1 Προμήθεια 

Μεταχειρισμένου 

καλαθοφόρου 

οχήματος ύψος 

εργασίας 

τουλάχιστον 16 m 

, που πληροί τα 

ελάχιστα 

υποχρεωτικά 

σημεία της 

τεχνικής 

περιγραφής.  

1 32.258,06 € 32.258,06 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    32.258,06 € 

ΦΠΑ 24%              7.741,94 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         40.000,00 € 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 

(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ και προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου 

Ιωαννιτών, για να χρησιμοποιηθούν σε ανάγκες για εργασίες – οδοφωτισμού, καθαρισμούς 

δρόμων, κοπή κλαδιών, κ.λ.π.  
 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 32.258,06 €  

χωρίς Φ.Π.Α. (40.000€ με Φ.Π.Α. 24%). Θα βαρύνει τον K.A.20.7131.002 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και CPV: 42415100-9.  
 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής  

(συμφερότερη προσφορά) προσφορά (αρ. 86 του Ν.4412/2016) βάσει των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
1. Στην προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι πού περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι 

που η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα πού ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη 

διακήρυξη.  
2. Η τιμή του τιμολογίου αναφέρεται σε όχημα εφοδιασμένο με πινακίδες Μηχανήματος Έργων 

(Μ.Ε), το οποίο θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου στα Ιωάννινα και θα πληροί τους 

όρους πού θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.  
3. Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του οχήματος, τα πάσης 

φύσεως ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεων, εγγυήσεων, φόρων, 

δασμών κλπ, όπως επίσης το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος πού απαιτείται για 

την ανωτέρω προμήθεια. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εγγυήσεων καλής 

λειτουργίας, των εξαρτημάτων του οχήματος, οι παντός είδους τυχόν μετατροπές που θα 

χρειαστούν για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής, το κόστος 

εκπαίδευσης του προσωπικού, όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη 

ή την προσφορά του προμηθευτή.  
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4. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά την τελική τιμή παράδοσης 

του οχήματος στα Ιωάννινα, εφοδιασμένο με πινακίδες Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε) και 

ελεύθερο βαρών, πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της 

προσφοράς.  
 
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Μεταχειρισμένο καλαθοφόρο μηχάνημα έργων με ύψος εργασίας τουλάχιστον τα 16 μέτρα, 

έτους κατασκευής όχι πριν το 2010, κατάλληλο για την ανύψωση δύο προσώπων, 

τοποθετημένο σε μεταχειρισμένο πλαίσιο φορτηγό αυτοκίνητο μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, 

με καύσιμο κίνησης πετρέλαιο κίνησης με διανυθέντα χιλιόμετρα μέχρι 100.000, με ώρες 

λειτουργίας όχι περισσότερες από 15.000, με κινητήρα ισχύος από 100 έως 130 hp, που θα 

πληροί τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής, έτοιμο προς λειτουργία, που 

να έχει πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας ως καλαθοφόρο μηχάνημα από πιστοποιημένο 

φορέα, ελεύθερο από κάθε βάρος, με κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκατοστών και στις δύο 

πλευρές κατά μήκος του οχήματος, διακριτική επιγραφή του Δήμου και εφοδιασμένο με 

πινακίδες Μηχανήματος ‘Έργων (Μ.Ε).  
 

Τιμή εφαρμογής: 32.258,06 Ευρώ χωρίς την επιβάρυνση Φ.Π.Α 24%. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος (μηχανήματος 

έργου ΜΕ) στο Δήμο Ιωαννιτών, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες για την εκτέλεση διαφόρων 

εργασιών: 
 του συνεργείου ηλεκτροφωτισμού (συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού (αλλαγή 

λαμπτήρων) και 
 του τμήματος πρασίνου (κλάδεμα δέντρων κλπ.) 

 

Για το σκοπό αυτό θα φέρει σύστημα ανύψωσης καλαθιού με ύψος εργασίας τουλάχιστον 

16 m, «Απαράβατοι Όροι, υποχρεωτικά, επι ποινή αποκλεισμού» κατάλληλο για την 

εκτέλεση των παραπάνω εναέριων εργασιών. Το καλάθι εργασίας θα είναι ευρύχωρο και 

κατάλληλο για την ανύψωση δύο (2) ατόμων μετά των εργαλείων – εξοπλισμό τους, δηλαδή το 

ωφέλιμο φορτίο ανύψωσης να είναι 250 kg «Απαράβατοι Όροι, υποχρεωτικά, επι 

ποινή αποκλεισμού».  
 

Η προμήθεια του ως άνω και σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, καλαθοφόρου, θα γίνει από το 

ελεύθερο εμπόριο καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειάς του από την Διεύθυνση 

Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ). 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά  
α) Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι μεταχειρισμένο έτους κατασκευής υποχρεωτικά όχι 

πριν το 2010, «Απαράβατοι Όροι, υποχρεωτικά, επι ποινή αποκλεισμού», με πλαίσιο 

προωθημένης οδήγησης και υπερκατασκευή ισχυρής κατασκευής, τέτοιου τύπου για την 

ανύψωση του καλαθιού τουλάχιστον στα 16m, με πλήρη ασφάλεια για τους εργαζόμενους. 

Ύψος εργασίας τουλάχιστον 16m και οριζόντιας εργασίας τουλάχιστον στα 7m. 

«Απαράβατοι Όροι, υποχρεωτικά, επι ποινή αποκλεισμού». 
β) Τόσο το πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με 

καλή φήμη εργοστασίου και θα έχει την απαραίτητη πιστοποίηση CE σύμφωνα με τις οδηγίες 

της ΕΕ και της Ελληνικής Νομοθεσίας. Θα πληροί το σύνολο των κείμενων διατάξεων περί 

καλαθοφόρων, ώστε να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα.  
Θα είναι σε άριστη κατάσταση ατρακάριστο και απαλλαγμένο παντός φανερού ή κρυφού 

ελαττώματος, θα έχει υποστεί δε όλες τις κατά νόμο δοκιμασίες, έτσι ώστε να κυκλοφορεί και 

να εκτελεί τις εργασίες με ασφάλεια. 
Θα είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 

σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 4 ως προς τις εκπομπές 

καυσαερίων, ως προς τη στάθμη θορύβου και ως προς τα υλικά κατασκευής των ελαστικών 

επισώτρων. 
γ) Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 

στοιχεία αυτού, πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες της ΕΕ και της 
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Ελληνικής Νομοθεσίας, ώστε να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας και να μπορεί να κυκλοφορεί 

νόμιμα και με ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους, για ωφέλιμο φορτίο καλαθιού 250kg.  
δ) Το μηχάνημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος.  
ε) Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 

(ταξινόμησης). Θα γίνει ακριβής έλεγχος στην αντιπροσωπεία από ηλεκτρονικό εγκέφαλο 

ελέγχου βλαβών. 
στ) Τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει δεν θα είναι περισσότερα από 100.000 επί ποινή 

αποκλεισμού.  
ζ) Το όχημα θα παραδοθεί ταξινομημένο με άδεια κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργου. 
1.ΠΛΑΙΣΙΟ  
Α) ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Το υπό προμήθεια φορτηγό αυτοκίνητο, καθώς και η υπερκατασκευή του, θα είναι 

μεταχειρισμένα, κατάλληλα για την λειτουργία ως  μηχάνημα έργου (ΜΕ) – καλαθοφόρο, 

σύμφωνα με την έγκριση τύπου του Υπουργείου μεταφορών και επικοινωνιών, κατασκευής 

γνωστών εργοστασίων το οποίο να εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας, ώστε να 

διασφαλίζεται μια αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό απόθεμα ανταλλακτικών.  
Το πλαίσιο του οχήματος δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση, 

διαφορετικά ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το πλαίσιο. 
Το μήκος του οχήματος θα είναι περίπου επτά (7) μέτρα και το πλάτος περίπου δύο (2) μέτρα.  
Οι διαστάσεις του οχήματος θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες, ώστε να εξασφαλίζουν την 

ευελιξία του οχήματος. Για το λόγο αυτό η διάμετρος του κύκλου στροφής δε θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 15 μέτρα στα πλέον εξέχοντα σημεία του.  
Το ολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι μέχρι 3,5tn (απαράβατος όρος). 
Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αποκλίνουν από τα παρακάτω προδιαγραφόμενα, εκτός 

όσων αναφέρονται ως «Απαράβατοι Όροι, υποχρεωτικά, επι ποινή αποκλεισμού». Οι λοιπές 

αποκλίσεις θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα τεχνικής αξιολόγησης.  
 

Β) ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ)-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Το όχημα θα είναι προωθημένης οδήγησης με ανακλινόμενη καμπίνα. Επιπλέον, θα 

βαθμολογηθεί η άνεση της καμπίνας, η ευρυχωρία, και η ευκολία πρόσβασης στον κινητήρα, 

για τον καθημερινό έλεγχο και συντήρηση του οχήματος. Η καμπίνα θα εδράζεται επί του 

πλαισίου μέσω αντικραδασμικών βάσεων και θα αποτελείται από δύο πόρτες.  
Το παρμπρίζ εμπρός θα είναι πανοραμικού τύπου.  
Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι υποχρεωτικά υδραυλικό.  
Θα φέρει κάθισμα οδηγού, πλήρως ρυθμιζόμενο, κάθισμα για συνοδηγό, όλα με ζώνες 

ασφαλείας.  
Θα έχει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού σύστημα θέρμανσης και αερισμού, ενώ επιθυμητή 

είναι η ύπαρξη συστήματος ψύξης (Aircondition).  
Ως εσωτερικό εξοπλισμό θα διαθέτει: Αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισμό, πλαστικό τάπητα 

δαπέδου, ντουλαπάκι στην πλευρά του συνοδηγού με φωτισμό, radiocd, ηλεκτρικά παράθυρα, 

εξωτερικούς ηλεκτρικούς καθρέπτες και θερμαινόμενους, χειρολαβές ουρανού, εσωτερικό 

καθρέπτη ημέρας-νύχτας.  
Επίσης ο Πίνακας Οργάνων της καμπίνας θα αποτελείται από:  
1. Στροφόμετρο,  
2. Ένδειξη ώρας,  
3. Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας,  
4. Ένδειξη κατανάλωσης,  
5. Υπενθύμιση αναμένων φώτων με ηχητικό ή και φωτιστικό σήμα,  
6. Υπενθύμιση ανοικτής πόρτας με ηχητικό ή και φωτιστικό σήμα,  
7. Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου.  
8. Ταχογράφος EOK. 
 

Γ) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
Θα πρέπει να είναι τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, χωρητικότητας / κυβισμού περίπου 2500-

3000 κυβικά εκατοστά και με ιπποδύναμη >= 100hp  
Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη συστήματος υπερσυμπιέσεως (tubrocharger) και σύστημα 

ενδιάμεσης πρόψυξης του αέρα (intercooler). Οι εκπομπή καυσαερίων θα πρέπει 
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υποχρεωτικά να ικανοποιεί την οδηγία Euro 4 και άνω. Η χωρητικότητα της δεξαμενής 

καυσίμου θα είναι τουλάχιστον 60lt.  
 

Δ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
Συμπλέκτης ξηρού δίσκου, με υδραυλικό σύστημα χειρισμού ώστε να μη χρειάζεται ρύθμιση 

(maintenancefreeclutch), μεγάλης διαμέτρου (να δηλωθεί η διάμετρος).  
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα δίνει τουλάχιστον 5, και κατά προτίμηση 6, ταχύτητες μπροστά, 

πλήρως συγχρονισμένες και 1 πίσω.  
 

Ε) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ  
Υδραυλικά δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς με κατά προτίμηση δισκόφρενα εμπρός-πίσω, 

μηχανικό παρκόφρενο, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ. Επίσης να 

υπάρχει βαλβίδα στον οπίσθιο άξονα που να ρυθμίζει την πίεση πέδησης ανάλογα με το φορτίο. 

Επιθυμητή η ύπαρξη σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS, όπως επίσης και συστήματος 

αντιολίσθησης ASR ή EBD, ή οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου συστήματος. Επιθυμητή η 

ύπαρξη μπλοκέ διαφορικού.  
 

ΣΤ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  
Ανάρτηση μηχανική με ανεξάρτητους τροχούς εμπρός: Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια, εγκάρσιο 

διπλό φύλλο σούστας και αμορτισέρ και σταθεροποιητική μπάρα.  
Οπίσθια : Παραβολικές σούστες, αμορτισέρ και σταθεροποιητική μπάρα.  
 

Ζ) ΤΡΟΧΟΙ  
Κατά προτίμηση διπλοί τροχοί στον οπίσθιο άξονα, μονοί στον εμπρόσθιο.  
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από της 

παραδόσεως του οχήματος).  
 

Η) ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
1. Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer) επιθυμητό,  
2. Αντικλεπτικό (συναγερμό) επιθυμητό,  
3. Αερόσακους οδηγού-συνοδηγού,  
4. Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων,  
5. Πλευρικές μπάρες στις πόρτες,  
6. Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free επιθυμητό.  
 

Θ) ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  
Το όχημα θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από :  

 ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση  

 Συνήθη σειρά εργαλείων (να δοθεί αναλυτική κατάσταση)  

 Πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ΚΟΚ  

 Πλήρες φαρμακείο κατά ΚΟΚ  

 Τρίγωνο ασφαλείας  

 Φάρος οροφής με προφύλαξη θραύσης. 

 Ηχητικό βομβητή beeper κατά την όπισθεν. 

 Πλήρη σειρά αντανακλαστικών σημάτων κατά ΚΟΚ  

 Βιβλίο συντήρησης και επισκευής στην Ελληνική γλώσσα  
 

 

Ι) ΧΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
Στα πλαϊνά του αυτοκινήτου θα σχεδιαστεί κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 ΜΜ όπως ορίζει η 

ισχύουσα νομοθεσία και θα γραφτούν τα διακριτικά όπως θα καθορίσει η Δ/νση του Δήμου.  
 

Κ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί μέσα στον φάκελο της τεχνικής 

τους προσφοράς συμπληρωμένο και ερωτηματολόγιο, όπως αυτό που επισυνάπτεται στην 

Διακήρυξη.  
 

2. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
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Η υπερκατασκευή θα είναι μεταχειρισμένη, εξ ολοκλήρου μεταλλική και σχεδιασμένη για την 

ασφαλή ανύψωση ειδικού καλαθιού για δύο (2) πρόσωπα με τα εργαλεία τους. Θα φέρει 

σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής νομοθεσίας (οδηγία 2006/42 

Ε.Ε. και Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97Α/25-6-2010) και το πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας του 

οχήματος.  
Οι ώρες λειτουργίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 επί ποινή αποκλεισμού.  
Το ύψος εργασίας καθορίζεται στα 16m τουλάχιστον.  
Το ύψος καλαθιού καθορίζεται στα 14m τουλάχιστον. 
 

α) Μηχανισμός  
1. Ο μηχανισμός βραχιόνων να αποτελείται υποχρεωτικά από μία βάση περιστροφής στην οποία 

να στηρίζεται το συγκρότημα των βραχιόνων που αποτελείται από τηλεσκοπικά τμήματα. Ο 

υδραυλικός κύλινδρος να είναι τοποθετημένος στον εξωτερικό του βραχίονα και της 

τηλεσκοπικής δοκού, ώστε να είναι εύκολος στην πρόσβαση για τυχόν συντήρηση ή επισκευές.  
2. Η βάση περιστροφής να βρίσκεται εγκατεστημένη στο εμπρόσθιο τμήμα, του οχήματος 

όπισθεν της καμπίνας και να επιτρέπει την περιστροφή του συστήματος σε οριζόντιο τόξο 360.  
3. Η περιστροφή θα πρέπει να περιστρέφετε με αντλία λαδιού για πιο ομαλό χειρισμό και θα 

έχει φρένο. 
4. Ο μηχανισμός βραχιόνων να λειτουργεί υποχρεωτικά υδραυλικά μέσω κατάλληλης αντλίας 

λαδιού και η πίεση λαδιού να διατηρείται αυτόματα σε χαμηλά επίπεδα όταν το σύστημα 

βραχιόνων είναι ακίνητο, αποφεύγοντας έτσι την υπερθέρμανση του λαδιού και την άσκοπη 

κατανάλωση καυσίμου.  
5. Με ωφέλιμο φορτίο καλαθιού 250kg, το ύψος του δαπέδου του καλαθιού εργασίας να είναι 

τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μέτρα από το έδαφος.  
6. Αντίστοιχα, η οριζόντια ανάπτυξη να είναι 7m από τη βάση περιστροφής για φορτίο 250kg.  
7. Να διατίθεται υποχρεωτικά σύστημα ελέγχου της πλευρικής έκτασης του βραχίονα, ώστε να 

είναι απόλυτα ασφαλής.  
8. Όλο το σύστημα θα είναι πιστοποιημένο με CE και θα καλύπτει τις ισχύουσες στην ΕΕ 

προδιαγραφές. 
 

β) Αντιστηρίγματα  
1. Να υπάρχουν τέσσερα (4) κατάλληλα αντιστηρίγματα σχεδόν καθέτου τύπου με πέλματα 

που να λειτουργούν υδραυλικά, ανεξάρτητα αλλά και ταυτόχρονα κατά βούληση του χειριστή.  
2. Να διαθέτουν υποχρεωτικά σύστημα ελέγχου σταθεροποίησης.  
3. Τα αντιστηρίγματα, να είναι εξοπλισμένα με πέδιλα αυτόματης προσαρμογής σε ανώμαλο 

έδαφος.  
4. Τα αντιστηρίγματα θα βρίσκονται σχεδόν εντός του διαγράμματος του οχήματος χωρίς 

επιπτώσεις στην ασφαλή λειτουργία της πλευρικής εργασίας.  
 

γ) Θέση χειρισμού ανυψωτικού μηχανισμού  
1. Θα υπάρχουν υποχρεωτικά διπλά χειριστήρια του ανυψωτικού μηχανισμού (στη βάση του 

μηχανισμού – περιστροφή και στο καλάθι).  
2. Τα χειριστήρια να είναι υποχρεωτικά πλήρως υδραυλικά (100%) προοδευτικού τύπου με 

λειτουργία σε χαμηλή πίεση (25Bar) για τον καλύτερο και πιο ακριβή έλεγχο λειτουργίας από 

τον χειριστή.  
 

δ) Καλάθι εργασίας  
1. Στο τελευταίο άκρο των βραχιόνων να υπάρχει ένα καλάθι εργασίας, ελάχιστων διαστάσεων 

(ΜΧΠΧΥ) 1400Χ700Χ1100mm (ωφέλιμο 1300Χ60Χ1100) κατάλληλο για την μεταφορά 

φορτίου 250kg (2 άτομα με τα εργαλεία τους). Το καλάθι πρέπει να είναι υποχρεωτικά 

μονωμένο έναντι τάσης τουλάχιστον 5000V. Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό επισήμου 

αναγνωρισμένου φορέα για ηλεκτρική μόνωση έναντι τάσης τουλάχιστον 5000V και αντίστοιχη 

πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευήςτης υπερκατασκευής. 
Δυνατότητα περιστροφής καλαθιού +90 μοίρες.  
2. Το καλάθι να είναι εξοπλισμένο με μία θύρα για την πρόσβαση σε αυτό από τους χειριστές. 
3. Το καλάθι να είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης ευθυγράμμισης που θα διατηρεί το 

καλάθι πάντα σε οριζόντια θέση ανεξάρτητα από την εκάστοτε θέση των βραχιόνων. Το 

σύστημα αυτό να λειτουργεί υδραυλικά μέσω αυτόματου και ανεξάρτητου συστήματος 

ασφαλείας.  
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4. Το πάτωμα του καλαθιού θα έχει οπές αποστράγγισης βρόχινου νερού και θα έχει ξύλινη 

αποσπώμενη σχάρα με βερνίκι θαλάσσης σε όλο το πάτωμα. Η πρόσβαση στο καλάθι μπορεί να 

γίνεται με σταθερή μεταλλική κλίμακα με αντιολισθητικά σκαλοπάτια και πλαϊνή κουπαστή για 

ασφάλεια. 
5. Η πίσω πλευρά του καλαθιού θα είναι βαμμένη (όχι αυτοκόλλητο) σε όλο το εμβαδόν της με 

λωρίδες λευκό-κόκκινο ανακλαστκές, ανθεκτικές στην ηλιακή ακτινοβολία,που θα 

παραπέμπουν τους οδηγούς που ακολουθούν να προσπερνούν από αριστερά. 
 

ε) Σύστημα ασφαλείας  
1. Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού βραχιόνων να ελέγχονται υδραυλικά μέσω κατάλληλων 

βαλβίδων.  
2. Τα δύο πλήρη χειριστήρια του μηχανισμού τηλεσκοπικών βραχιόνων, (ένα στη βάση και ένα 

μέσα στο καλάθι εργασίας), να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην ουδέτερη 

θέση.  
3. Όταν λειτουργεί το χειριστήριο καλαθιού να αποκλείεται η λειτουργία του χειριστηρίου 

βάσης.  
4. Όλα τα υδραυλικά έμβολα του συστήματος ανύψωσης να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες 

ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση των βραχιόνων σε περίπτωση βλάβης των 

υδραυλικών σωληνώσεων.  
5. Να υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την χρήση του 

μηχανισμού βραχιόνων όταν τα αντιστηρίγματα δεν έχουν πατήσει σωστά στο έδαφος. 

Αντίστοιχα, να μην είναι δυνατή η μετατόπιση των αντιστηριγμάτων εάν δεν έχει επανέλθει το 

σύστημα τηλεσκοπικών βραχιόνων στη θέση μεταφοράς του.  
6. Να υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για την κατάβαση των 

βραχιόνων.  
7. Να υπάρχουν υποχρεωτικά βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για 

ακινητοποίηση των βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  
 

στ) Υπερκατασκευή  
1. Η υπερκατασκευή του οχήματος να είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής και να 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά ένα ή περισσότερα ερμάρια με οπές για τοποθέτηση λουκέτων 

συνολικού όγκου τουλάχιστον 0,5 m3για την αποθήκευση του εξοπλισμού.  
Στη καρότσα θα υπάρχουν μεταλλικά πλευρικά τοιχώματα (παραπέτα) ύψους 25 cm 
τουλάχιστον. 
2. Επένδυση: Η επένδυση του αμαξώματος να γίνει με επίπεδα φύλλα αλουμινίου ελάχιστου 

πάχους 2mm. 
 

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 

Ο χρόνος παράδοσης του Οχήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 60 ημερολογιακές 

ημέρες.  
Με την παράδοση του οχήματος ο προσφέρον θα αναλάβει, χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή, 

να εκπαιδεύσει με κατάλληλο προσωπικό, τους τεχνικούς του Δήμου (οδηγούς – χειριστές 

κλπ.) σε θέματα χειρισμού, συντήρησης, εκμετάλευσης και επισκευής του οχήματος. 
 

4. ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργία του πλήρους οχήματος τουλάχιστον για 

ένα (1) έτος από την παραλαβή του, καλύπτοντας εργασία και ανταλλακτικά, εκτός από 

αναλώσιμα ανταλλακτικά και τις αντίστοιχες εργασίες τους, 
δηλαδή καλύπτει κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του 
προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση. 
 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:  
1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία, σχέδια διαστάσεων και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα 

ή τη γλώσσα της αλλοδαπής. Πλήρη στοιχεία εργοστασίου κατασκευής επι μέρους συστημάτων 

– υπερκατασκευής κλπ. 
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2. Να κατατεθεί διάγραμμα λειτουργίας βραχιόνων.  
3. Να κατατεθεί πιστοποιητικό έναντι τάσης 5000V από τον οίκο κατασκευής.  
4. Πιστοποιητικό CE της υπερκατασκευής και ανυψωτικού ΜΕ από αναγνωρισμένο ινστιτούτο.  
5. Έγκριση τύπου για την κυκλοφορία – χρήση του μηχανήματος στην Ελλάδα. 
6. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχετικά με την ασφάλεια. 
7. Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του καλαθοφόρου στην 

Ελληνική.  
8.Πιστοποιητικό καταλληλότητας ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος προηγούμενης 

λειτουργίας. 
9.Υπεύθυνη Δήλωση του οίκου κατασκευής (για το πλαίσιο και την υπερκατασκευή) για την 

προμήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια και σε διάστημα έως δέκα πέντε 

(15) ημερών από τη ζήτησή τους.  
10. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος θα παραδώσει όλο το μηχανισμό έτοιμο για λειτουργία 

χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. 
11. Υπεύθυνη Δήλωση τόσο το πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή θα καλύπτονται από εγγύηση 

καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων ή ωρών 

λειτουργίας.  
12. Υπεύθυνη Δήλωση Ανάληψης υποχρέωσης επίδειξης μηχανήματος και εκπαίδευσης 

προσωπικού. 
13. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά 

για να μπορούν να αξιολογηθούν.  
14. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. 
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
(Να συμπληρωθεί με ποινή αποκλεισμού) 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

  

1.  Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής του οχήματος, ώρες λειτουργίας  
2.  Μεταξόνιο πλαισίου σε χιλιοστά   
3.  Μέγιστο μήκος οχήματος σε χιλιοστά   
4.  Ελάχιστο ύψος από το έδαφος σε χιλιοστά   
5.  Μέγιστο πλάτος σε χιλιοστά   
6.  Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος (αναφέρετε σε κιλά ή τόνους)   
7.  Χιλιόμετρα που έχει διανύσει (αναφέρετε χιλιόμετρα)   
Κινητήρας   
1.  Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, κυβισμός   
2.  Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα σε PS και DIN, αριθμός στροφών   
3.  Μέγιστη ροπή στρέψης σε Kgm και DIN, αριθμός στροφών   
4.  Κατανάλωση καυσίμου σε lt /100 χλμ (κύκλος πόλης)   
5.  Καύσιμο κινητήρα.   
6.  Εκπομπή καυσαερίων ικανοποίηση οδηγίας Euro (αναφέρετε νούμερο)   
7.  Ύπαρξη υπερπληρωτή ΝΑΙ, ΟΧΙ   
8.  Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (αναφέρετε νούμερο σε λίτρα)   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ   

1.  Χωρητικότητα μπαταρίας σε Ah  

2.  Ισχύς εναλλακτήρα σε Ah  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ   

1.  Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ των πεζοδρομίων   

2.  Τύπος Κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό, Αυτόματο   

3.  Υδραυλικό σύστημα χειρισμού ΝΑΙ, ΟΧΙ   

4.  Διάμετρος δίσκου συμπλέκτη (αναφέρετε σε χιλιοστά)   

5.  α) Αριθμός βαθμίδων   

6.  β) Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων   

7.  Τελική ταχύτητα του οχήματος σε KM/h   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΣ   

1.  Δισκόφρενα εμπρός ΝΑΙ, ΟΧΙ   

2.  Δισκόφρενα πίσω ΝΑΙ, ΟΧΙ   

3.  Ταμπούρα πίσω ΝΑΙ, ΟΧΙ   

4.  Έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ΝΑΙ, ΟΧΙ   

5.  Συνεργάζεται με σύστημα ηλεκτρονικού κατανεμητή της πέδησης (EBD), ASR ΝΑΙ, ΟΧΙ   

6.  Έχει σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (BrakeAssist) ΝΑΙ, ΟΧΙ   

7.  Έχει μπλοκέ διαφορικό ΝΑΙ, ΟΧΙ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-ΤΡΟΧΟΙ   

1.  Περιγραφή συστήματος ανάρτησης   

2.  Διπλοί τροχοί στον οπίσθιο άξονα ΝΑΙ, ΟΧΙ   

3.  Μονοί τροχοί στον εμπρόσθιο άξονα ΝΑΙ, ΟΧΙ  

4.  Ελαστικά πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από της παραδόσεως του 

οχήματος) ΝΑΙ, ΟΧΙ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
1.  Έχει σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer) ΝΑΙ, ΟΧΙ  
2.  Πόσους αερόσακους έχει το όχημα και σε ποια θέση βρίσκονται (αναφέρετε)  
3.  Έχει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Έχει πλευρικές μπάρες στις πόρτες ΝΑΙ, ΟΧΙ  
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5.  Έχει προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με hands-free. ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Έχει συναγερμό. ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  
1.  Είναι προωθημένης οδήγησης ΝΑΙ, ΟΧΙ  
2.  Είναι ανακλινόμενη η καμπίνα ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Έχει ηλεκτρικά παράθυρα ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Έχει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Έχει θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες ΝΑΙ, ΟΧΙ  
7.  Έχει αυτόματο κλιματισμό με ρύθμιση θερμοκρασίας από τον επιβαίνοντα ΝΑΙ, ΟΧΙ  
8.  Έχει Air-condition ΝΑΙ, ΟΧΙ 
9.  Έχει φίλτρο γύρης ΝΑΙ, ΟΧΙ  
10  Έχει ηχεία εγκατεστημένα και κεραία ΝΑΙ, ΟΧΙ  
11  Έχει υδραυλικό τιμόνι ΝΑΙ, ΟΧΙ  
12  Τιμόνι με ρύθμιση καθ’ ύψος ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ  
1.  Στροφόμετρο ΝΑΙ, ΟΧΙ  
2.  Ένδειξη ώρας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Ένδειξη κατανάλωσης ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Υπενθύμιση αναμένων φώτων και ανοικτής πόρτας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
1.  Πλαφονιέρα φωτισμού 3 θέσεων ΝΑΙ, ΟΧΙ  
2.  Εσωτερικό καθρέπτη ημέρας / νύχτας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Αλεξήλιο οδηγού/ συνοδηγού ΝΑΙ, ΟΧΙ  
4.  Ντουλαπάκι στην πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό με φωτισμό και κλειδαριά ΝΑΙ, ΟΧΙ  
5.  Έχει Ράδιο CD ΝΑΙ, ΟΧΙ  
6.  Χειρολαβές ουρανού ΝΑΙ, ΟΧΙ  
7.  Πατάκια. ΝΑΙ, ΟΧΙ  
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
1 Εργοστάσιο κατασκευής, σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και της Ελληνικής 

Νομοθεσίας (αναφέρετε)  
2 Ύπαρξη πλαισίου – πλατφόρμας κατασκευασμένου από αντιολισθητικό δάπεδο που είναι 

τοποθετημένο μέσω ειδικών βάσεων στο πλαίσιο του οχήματος ΝΑΙ, ΟΧΙ  
3.  Ύψος εργασίας (αναφέρετε σε μέτρα)  
4.  Ύψος καλαθιού λειτουργίας (αναφέρετε σε μέτρα)  
5.  Οριζόντια ανάπτυξη (αναφέρετε σε μέτρα)  
6.  Ωφέλιμο φορτίο του καλαθιού (αναφέρετε σε κιλά)  
7.  Περιστροφή της βάσης του καλαθιού σε οριζόντιο τόξο 360 μοίρες ΝΑΙ, ΟΧΙ  
8.  Περιγραφή σταθεροποιητών με όλα τα στοιχεία τους.  
9.  Έχει υδραυλικό χειριστήριο στη βάση του καλαθιού ΝΑΙ, ΟΧΙ  
10  Έχει υδραυλικό χειριστήριο στο καλάθι ΝΑΙ, ΟΧΙ  
11  Περιγραφή υδραυλικού συστήματος ανύψωσης  
12  Διαστάσεις καλαθιού εργασίας (ΜΧΠΧΥ) σε χιλιοστά  
13  Το καλάθι έχει δυνατότητα περιστροφής +90 μοίρες ΝΑΙ, ΟΧΙ  
14  Το καλάθι έχει μόνωση έναντι τάσης 1000V ΝΑΙ, ΟΧΙ  
15  Το καλάθι έχει θύρα για την πρόσβαση σε αυτό από χειριστές ΝΑΙ, ΟΧΙ  
16  Το καλάθι έχει σύστημα αυτόματης ευθυγράμμισης με έλεγχο από ανεξάρτητο σύστημα 

ασφαλείας ΝΑΙ, ΟΧΙ  
17  Έχει πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας από αναγνωρισμένο φορέα ΝΑΙ, ΟΧΙ  
18.  Ερμάρια για την αποθήκευση του εξοπλισμού (αναφέρετε πόσα)  

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
Αναφέρεται αναλυτικά τα είδη που θα συνοδεύουν το όχημα - πυροσβεστήρας, φαρμακείο, 

τρίγωνο βλαβών, εργαλεία, ρεζέρβα, εγχειρίδια στα ελληνικά ή αγγλικά κλπ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
/ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

 Γενικά 
Υψος εργασίας 
ωφελ. Φορτίο ανύψωσης 
Ετος κατασκευής 
Οριζόντια εργασία  
CE 
Διανυθέντα χλμ.  

 
>=16 μ. 
250 Κγρ. 
>=2010 
>=7 μ. 
NAI 
<= 100.000 χλμ. 

  

1.A Μηκος/πλάτος 
Διάμετρος στροφής 
Ολικό φορτίο 

7/2 μ 
<15μ. 
3,5 tn 

  

1.B Προωθημένη οδήγηση 
Ανακλινόμενη καμπίνα 
Υδραυλικό τιμόνι 
Air condition 
Ηλεκτρικά 

παράθυρα/καθρέπτες 
Ταχογράφος 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
NAI 
NAI 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

1.Γ Κινητήρας 
Κυβικά 
Ισχύς 
Δεξαμενή καυσιμου 

>=EURO 4 
2500-3000 cc 
>=100 Hp 
>=60 λιτρ 

  

1.Δ Διάμετρος δίσκου συμπλέκτης    

1.Ε Δισκόφρενα, ABS 
Αντιολίσθηση ASR/EBD 

NAI 
NAI 

  

1.ΣΤ Ανεξάρτητη ανάρτηση ΝΑΙ   

1.Ζ Τροχοί  
Ελαστικά 

2+2 ή 2+4 
<= 1 έτος 

  

1.Η Immobilizer 
συναγερμός 
Αεροσακοι 2 
Ζώνες ασφαλείας 

Επιθυμητό 
επιθυμητό 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

1.Θ 

 

 

 

 

 

 

 

 

εφεδρικό τροχό 
εργαλεία 
πυροσβεστήρας 
φαρμακειο 
τρίγωνο 
φάρος 
βομβητής οπισθεν 
αντανακλαστικά 
βιβλίο συντήρησης 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

  

1.Ι χρώμα    
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2  
 

 

 

Υπερκατασκευή 
α) Γενικά 
CE 
Ωρες λειτουργίας 
ύψος εργασίας 
Βραχίονες 
περιστροφή με αντλία/φρένο 
β) Αντιστηρίγματα 
Αντιστηρίγματα υδρ. κάθετα 
πέδιλα σταθεροποίησης 
γ)Χειριστήρια βάση+καλάθι 
δ) Καλάθι 
Καλάθι  διάσταση έξω 
ωφέλιμο. 
Φορτίο 2 άτομα 
Μόνωση Πιστοποιητικό  
Θύρα 
Ευθυγράμμιση καλαθιου.οριζ. 
Αποστράγγιση καλαθιού 
Ανακλαστικά 
ε) Σύστημα ασφάλειας 
απομόνωση χειριστηρίων 
Επαναφορά ουδέτερη θέση 
ασφάλιση αντιστηριγμάτων 
χειροκίνητο σύστ, ανάγκης 
βαλβίδες ασφαλείας 
στ) Υπερκατασκευή 
Ερμάρια εργαλείων όγκου 
παραπέτα ύψους 
Επένδυση αλουμινίου 

 
 

ΝΑΙ 
<=15.000 ωρες 
>=16 μ 
 

ΝΑΙ , 360 μοιρες 
 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 2 χειριστήρια 
 

1,4 Χ 0,7 Χ1,1m 
1,3 Χ 0,6 Χ 1,1 m 
250 χλγρ 
5000 volts 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
 
>= 0,5 μ3 
>= 25 εκατ. 
ΝΑΙ, 2 mm 

  

16 Χρόνος παράδοσης 

Εγγύηση 

<=60 μέρες 

>= 1 έτος 

  

17 Ανταλλακτικά για 

Πλησιέστερο συνεργείο 

> 10 ετη 

Νομός Ιωαννίνων 

  

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 
 ΟΜΑΔΑ Α : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 

Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία μηχανήματος 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
      ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

      ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής 
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο 

     % 100-12043   

1. Διαστάσεις οχήματος, 
Διάμετρος κύκλου στροφής. 
Παρ. (1α) της Τεχν. 
Περιγραφής.  

5% 

100-120   

2. Θάλαμος Οδήγησης-
Πίνακας Οργάνων. Παρ. (1β) 
της Τεχν. Περιγραφής.  

4% 
100-120   

3. Εσωτερικός εξοπλισμός. 
Παρ. (1β) της Τεχν. 
Περιγραφής 

8% 
100-120   

4. Ιπποδύναμη, κυβισμός, 
σύστημα τροφοδοσίας 
εισαγωγής αέρα 
(υπερπλήρωση, πρόψυξη), 
χωρητικότητα της δεξαμενής 
καυσίμου. Παρ. (1γ) της 
Τεχν. Περιγραφής.  

10% 

100-120   

5. Σύστημα μετάδοσης 
κίνησης-πέδησης-
ανάρτησης. Παρ. (1δ, 1ε-1στ) 
της Τεχν. Περιγραφής  

8% 

   

6. Τροχοί, Ελαστικά. Παρ. 
(1ζ) της Τεχν. Περιγραφής.  

2% 
   

7. Ασφάλεια. Παρ. (1η) της 
Τεχν. Περιγραφής.  

8% 
   

8. Υπερκατασκευή. 
(Συνολικό ύψος εργασίας 
οχήματος, εξωτερικά 
τοποθετημένος υδραυλικός 
κύλινδρος του 
συγκροτήματος βραχιώνων, 
δυνατότητα περιστροφής του 
τηλεσκοπικού βραχίονα 360 
μοίρες σε οριζόντιο τόξο, 
σύστημα αυτόματης 
ευθυγράμμισης εναέριου 
καλαθιού, πέδιλα αυτόματης 
προσαρμογής σε ανώμαλο 
έδαφος, αντιστηρήγματα 
εντός του εξωτερικού 
διαγράμματος του οχήματος, 

15% 

   

                                                 
43 
   Η βαθμολογία  είναι 100 βαθμοί σε περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών . Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ( άρθρο 86 § 13Ν.4412/16  ) 
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πίεση λειτουργίας 
υδραυλικών χειριστηρίων, 
δυνατότητα περιστροφής 
καλαθιού +/- 90 μοίρες). Παρ. 
(2α έως 2στ) της Τεχνικής 
Περιγραφής.  
9. Ηλικία οχήματος, 
χιλιόμετρα, ώρες εργασίας 

10% 
100-120   

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄=    
 

 

                                
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%  

 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, όροι παράδοσης, παροχή εγγύησης 
     

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
     ΑΝΑ  
   ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

ΒΑΘΜΟΣ 
  ΑΝΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

    
ΤΕΛΙΚΗ   
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Συντελεστής  
Βαρύτητας  
Χ Κριτήριο ) 

1.Χρόνος παράδοσης. 
Εγγύησης καλής λειτουργίας.  

 
    10  % 

 
100-120 

  

2.Παροχή ανταλλακτικών, 
Κοστολόγιο, Αποδεδειγμένη 
επάρκεια ανταλλακτικών του 
συγκεκριμένου μοντέλου.  

    
    10 % 

 
100-120 

  

3.Παροχή service: Τεχνική 
βοήθεια εκ μέρους του 
προμηθευτή.   
(εκπαίδευση, εντυπα) 

   
   10% 

 
100-120 

  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ=  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ +  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Β΄    =        
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 ΑΡΘΡΟ 2ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός        

ΟΜΑΔΑ Α’ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σε τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) € 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

€ 

1. 43312100-4  

Μεταχειρισμένος 

Διαμορφωτήρας γαιών 

(Γκρέϊντερ), που πληροί τα 

ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία 

της τεχνικής περιγραφής.  

1 103.225,81 103.225,81 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’: 103.225,81 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Α’: 24.774,19 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Α’: 128.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

A/A CPV ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(χωρίς 

ΦΠΑ) € 

ΣΥΝΟΛΟ  
(χωρίς ΦΠΑ) 

€ 

1 43210000-8 

Προμήθεια ενός 

Μεταχειρισμένου 

χωματουργικού μηχανήματος 

(φορτωτή–εκσκαφέα)που 

πληροί τα ελάχιστα υποχρεωτικά 

σημεία της τεχνικής 

περιγραφής. 

1 35.483,87 35.483,87 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’: 35.483,87 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ B’: 8.516,13 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Β’: 44.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 

A/A CPV ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
34131000-4 
Ημιφορτηγά 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
AΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4χ4 ME ΔΙΠΛΗ 
ΚΑΜΠΙΝΑ»  

1 20.967,74  20.967,74  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 20.967,74 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 5.032,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 26.000,00 
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ΟΜΑΔΑ Δ’ 

A/A CPV ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
34131000-4 
Ημιφορτηγά 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  4χ2 (ΑΠΛΟ)» 

1 16.129,03 16.129,03 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 16.129,03 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 3.870,97 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 20.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ Ε’ 

A/A CPV ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
42415100-9  

Ανυψωτικά 
οχήματα 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 

1 32.258,06 32.258,06 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 32.258,06 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 7.741,94 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ’: 40.000,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 
 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός 5 εργάσιμων ημερών από 

την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιωαννιτών, και σύμφωνα 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην 

σύμβαση. 

Ο τόπος παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών για το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016, 

μπορεί να παρατείνεται εφόσον έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 
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υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα της παράτασης 

μπορεί να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας 

ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής 

στις υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει 

υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις του Δήμου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Ο Ανάδοχος σε κάθε Ομάδα υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισμού, για την έκδοση 

των σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας. Τα προς προμήθεια οχήματα/μηχανήματα 

έργου θα παραδοθούν στον Δήμο έτοιμα προς κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά των 

αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, 

τέλη χρήσης κλπ.  

ΑΡΘΡΟ 4ο : Ειδικοί όροι - Υποχρεώσεις αναδόχου 





- 117 -  

Τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από ολική εγγύηση 

καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, από 

την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής καθώς και από τα απαραίτητα 

τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, κατά προτίμηση στην Ελληνική. Ο προμηθευτής 

θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψη του οχήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως 

κατά προτίμηση τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης (γνήσια ή 

εφάμιλλα). 

Με την παράδοση του οχήματος, με ποινή να μην γίνει η παραλαβή του, θα κατατεθεί 

η έγκριση τύπου του οχήματος που εκδίδει το αρμόδιο Υπουργείο . 

Το κάθε όχημα θα παραδοθεί στον Δήμο, με πρόσφατης κυκλοφορίας ελαστικά 

επίσωτρα (όχι αναγομωμένα) έτοιμο προς κυκλοφορία. 

Επισημαίνεται ότι τα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου φέρουν πινακίδες χρώματος ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

με ένδειξη στοιχείων – ΚΗΗ κ.ο.κ.- και τα μηχανήματα έργου του Δήμου φέρουν πινακίδες 

χρώματος κίτρινου με ένδειξη στοιχείων – ΜΕ κ.ο.κ.. 

Εξωτερικά τα οχήματα θα πρέπει υποχρεωτικά: 

1. να φέρουν κίτρινη λωρίδα πλάτους 10εκ κατά μήκος, περιμετρικά, στη μέση, περίπου, του 

οχήματος, παράλληλη με το έδαφος . 

2. να φέρουν και στις δύο (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρο τον τίτλο της 

Υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει, σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρ.7 της ΚΥΑ 

129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’ ). 

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Μετά την παράδοση του οχήματος και σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από κοινού, ο 

κάθε προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την εκπαίδευση του προσωπικού, οδηγών 

και τεχνικών, στην έδρα της Υπηρεσίας. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα μηχανήματα θα είναι εξοπλισμένα με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για 

πρόληψη ατυχημάτων και προστασίας εργαζομένων, σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς 

διατάξεις. 

Τα συστήματα χειρισμού θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι, ώστε να 

προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα: 

 να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις κατά τη λειτουργία τους και στις εξωτερικές 

καιρικές συνθήκες 

 να μη δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις σε περίπτωση λογικού σφάλματος στους 

χειρισμούς 

 τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και να φέρουν 

κατάλληλη σήμανση 
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 η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα είναι τέτοια, ώστε ο χειρισμός τους να μην 

δημιουργεί συμπληρωματικούς κινδύνους 

 Η διάταξη τοποθέτησης των οργάνων χειρισμού επί του οχήματος θα είναι τέτοια, ώστε 

ο χειριστής να μπορεί από την κύρια θέση χειρισμού να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν 

εκτιθέμενα άτομα στις επικίνδυνες ζώνες. 

 Ειδικότερες επί μέρους διατάξεις ασφαλείας που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή 

εκάστου μηχανήματος ξεχωριστά. 

 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 

επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

                                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                            ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Υποκατάσταση αναδόχου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 21305/5355/2018) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….................................................., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ……………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, για ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του 

(όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. 

στον διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………… 

για την προμήθεια «……………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../..201... 

προκήρυξη. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  (Ανήκει στη διακήρυξη 21305/5355/2018) 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….................................................., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ……………….. 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ 

τ… ……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που αφορά την 

προμήθεια  «……………………………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... 

..../..../..201... προκήρυξη του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου 

………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

  
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.......................................................... 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ .........................................................................  

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ……………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ 

τ… ……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. για την καλή 

λειτουργία σε εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που 

αφορά την προμήθεια  «……………………………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 

..... ..../..../..201... προκήρυξη του Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Ιωαννιτών. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας μετά την 

παραλαβή.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 21305/5355/2018) 

 
Δημόσια Σύμβαση προμηθειών   …………………………………………..για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου ……………………………… 

Στ…………………σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, 

αφενός ο  Δήμος ………………………………..  με Α.Φ.Μ. ………………… και Δ.Ο.Υ. , και εκπροσωπείται 

νόμιμα από………………………………. και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο 

(πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. 

.................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. 

.......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής 

«ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. 

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της44  κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 

«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του , για την προμήθεια (Διακήρυξη 

………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ………………………………….. για τις 

ανάγκες………………………………………………………………………., σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί 

(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν στα κτίρια του Δήμου……………………………… 

κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα …………………………………………………………………………………………….. 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 4 μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του Δήμου ………………….., με υποχρέωση του 

Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, εντός των επόμενων - από την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά ημερών, τα αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 

παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την 

παραγγελία. 

                                                 
44  Της Οικονομικής Επιτροπής η του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή 

στο Τμήμα ……………………………., στον …………. όροφο του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Κεντρικές 

Υπηρεσίες (………………………). 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για 

λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής 

στις υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει 

υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
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Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/201645 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης.46.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και 

επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 

…………………………………… οικονομικού έτους 201….., και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. 

Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει 

ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως κατά Νόμο αρμόδιο, 

για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

                                                 
45  Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε 
άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 
36 του ν. 4412/2016 
46  Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-

2017 ) 
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αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία 

με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 

επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και 

μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι ……/……../201.. 





- 126 -  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο Νομό …………………αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 

οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στη 

Διεύθυνση …………………………………………….., το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, 

την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στο Νομό …………………………. αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
   

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η οικονομική προσφορά θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 

ανά ΟΜΑΔΑ 
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                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

  [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [……] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 
- Τηλέφωνο: [……] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [……] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

[...............] 
 

 

[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 
 

 

 

β) [……] 
 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  

ή των τμημάτων για τα οποία ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 
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που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 
2. δωροδοκίαx,xi· 
3. απάτηxii· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 
Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 

β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 
[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
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Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 
Απάντηση:     

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και 

δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 
 

β)[……] 
 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 

-[……]· 
 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 
 

β)[……] 
 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 

-[……]· 
 

-[……]· 
 

 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει [] Ναι [] Όχι 
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του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 
-[.......................] 
 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

[…...........] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

[] Ναι [] Όχι 
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αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 

που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι 

ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 
Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 
[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
 

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 
Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 
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του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής 
xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον τομέα 

και για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 
 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και 

η αντίστοιχη αξία) 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 
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6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 

να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγρα

φή 
ποσά ημερομη

νίες 
παραλήπτε

ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

[……] 
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διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 

τα ακόλουθα:  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 

και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 

για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 

να ανταποκρίνονται σε κάποιον 

ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 
 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 

για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 

[....……] 
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(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 

ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 

με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 

απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 

 

                                                 
i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii 
  Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii 
  Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
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iv 
  Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v 
  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi 
  Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii 
   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 

για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix 
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x 
  Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.  

xi 
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii 
  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii 
  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv 
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv 
  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi 
  Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii 
  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii 
  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 
  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 
  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi 
  Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii 
  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii 
  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv 
  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv 
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  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi 
  . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii 
  Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii 
  Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix 
  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx 
  Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi 
   Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii 
  Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii 
  Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv 
   Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv 
   Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi 
  Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii 
  Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii 
  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix 
  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl 
  Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli 
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  Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii 
  Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii 
  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv 
  Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv 
  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi 
  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii 
  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 
  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 

τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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